รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ หอพัก 14- 1
เครือ่ ง
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ 2 รายการ
ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์ 1 กล่อง
ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 1 งาน
ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ 1
งาน
ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 2 รายการ
ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งสารองไฟฟ้า 1 เครือ่ ง
ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารขาวดา จานวน 1636 แผ่น
ขออนุมัติจัดซือ้ แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์และเมาส์ไร้สาย
จานวน 1 ชุด
ขออนุมัติจัดเช่าชุดการแสดง 2 งาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,284.00
1,284.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์
PR0206062120164 1/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

7,459.61
3,050.00
600.00

7,459.61 เฉพาะเจาะจง
3,050.00 เฉพาะเจาะจง
600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0206062010003
PR0206062010004
PR0206062010001

2/1/2562
2/1/2562
2/1/2562

-

-

2,550.00

2,550.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062010002

2/1/2562

-

-

9,550.00
1,200.00
490.80
1,700.00

9,550.00
1,200.00
490.80
1,700.00

ร้าน พี.พี.ไซน์เมกเกอร์ โดยนาย
คุณากร ชนะพลชัย
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062010022
PR0206062010023
PR0206062010021
PR0206062010121

3/1/2562
3/1/2562
3/1/2562
10/1/2562

-

-

นางระเบียบ จันทร์หอม/ นายทรงวุฒิ PR0206062010103
บุญญเมธานันท์
เอ็นแอลศิลป์
PR0206062010166

10/1/2562

-

-

11/1/2562

-

-

นายอุกฤษฏ์ แดงสดใส/ นางสาวฐิติ PR0206062010168
มา อินทสุวรรณ
บริษัท สยามเม็คโคร จากัด
PR0206062010161
นายสราวุธ วรรัตน์
PR0206062010172

11/1/2562

-

-

11/1/2562
14/1/2562

-

-

ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน 18
แฟชั่น สปอร์ต

PR0206062010173
PR0206062010184

14/1/2562
16/1/2562

-

-

นายอลงกรณ์ษิญ เจริญสรรพ์

PR0206062010190

16/1/2562

-

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายและพิมพ์โปสเตอร์ จานวน 2
งาน
ขออนุมัติจ้างเหมาการแสดงละครเวที 1 งาน

1,248.00

1,248.00 เฉพาะเจาะจง

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก 2 ชุด จานวน 1 งาน
ขออนุมัติจัดเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศ 2 วัน จานวน 1
งาน
ขออนุมัติจัดเช่ารถบรรทุกขนของ จานวน 1 คัน
ขออนุมัติจัดจ้างตัดเสือ้ ยืดโปโลเชิ๊ตสีเทา และเสือ้ ยืดคอ
กลมสีเทา จานวน 200 ตัว
ขออนุมัติจัดจ้างทาเพลงมาร์ชเทา-งาม จานวน 1 งาน

752.00
6,000.00

752.00 เฉพาะเจาะจง
6,000.00 เฉพาะเจาะจง

7,000.00
41,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง
41,000.00 เฉพาะเจาะจง

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

หน ้า 1

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

18

ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศ 1 คัน ไป-กลับ
ม.บูรพา-สนามบินสุวรรณภูมิ ไป ม.บูรพา วข.สระแก้ว
และโรงเรียน ตชด.เขาสารภี จ.สระแก้ว วันที่ 7-13
กพ.2562

19

ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์การแสดง(ชุดการแสดง)
จานวน 1 งาน
ขออนุมัติจัดเช่าชุดการแสดง ประจาภาคต่าง ๆ 5 ภาค
จานวน 1 งาน
ขออนุมัติจัดเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศ 1 คัน ไป-กลับ ม.
บูรพา ชลบุรี- ม.บูรพา วข.สระแก้ว และโรงเรียน ตชด.
เขาสารภี จ.สระแก้ว วันที่ 6-13 กพ.2562
ขออนุมัติจัดเช่าเครือ่ งเสียงพร้อมระบบไฟ แสง สี เสียง
ในโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครัง้ ที่ 22 จานวน 1 งาน

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางอุบล รุง่ โรจน์

PR0206062010183

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวศุกร์สิริ วีรเดช

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

54,000.00

ขออนุมัติจัดเช่าชุดการแสดงและอุปกรณ์การแสดง
จานวน 2 งาน
ขออนุมัติจัดจ้างทาสือ่ ประชาสัมพันธ์ และตกแต่ง
สถานที่ จานวน 5 งาน
ขออนุมัติจัดจ้างทาสูจิบัตรและเข็มกลัดไอดีการ์ด
จานวน 2 งาน
ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด
3*1.5 ม. จานวน 1 งาน
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อทากิจกรรมจิตอาสา
จานวน 1 งาน
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ และเอกสาร สือ่ ประกอบ
โครงการ จานวน 1 งาน
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุยาและเวชภัณฑ์ จานวน 1 งาน

20
21

22

23
24
25
26
27
28
29

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ วรรัตน์
PR0206062010185 16/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

16/1/2562

-

-

PR0206062010188

16/1/2562

-

-

นายสราวุธ วรรัตน์

PR0206062010186

16/1/2562

-

-

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุขุม ศรีษะเกตุ

PR0206062010214

17/1/2562

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายนฤดล จาปาทอง

PR0206062010128

21/1/2562

-

-

12,760.00

12,760.00 เฉพาะเจาะจง

21/1/2562

-

-

15,300.00

15,300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสงงามอิงค์เจ็ท/นายอุเทน ทอง PR0206062010248
รุณ /ร้านมอธ ฟลาเวอร์
บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด
PR0206062010249

21/1/2562

-

-

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุวรรณ อาไพ

PR0206062010271

23/1/2562

-

-

6,800.00

6,800.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062010270

23/1/2562

-

-

3,450.00

3,450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮาร์ดแวร์ เฮาส์ แอนด์ โฮ
มโปรดักส์ จากัด
บริษัท สยามเม็คโคร จากัด

PR0206062010269

23/1/2562

-

-

2,380.00

2,380.00 เฉพาะเจาะจง

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัช มหาวิทยาลัยบูรพา
หน ้า 2

PR0206062010286

24/1/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,740.00
9,740.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะโชค ลีลอย
PR0206062010285 24/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

30

ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ จานวน 1 งาน

31

11,235.00

11,235.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด จุ่นเจริญ สระแก้ว PR0206062010310

28/1/2562

-

-

32

ขออนุมัติจัดเช่าเต๊นท์โค้งใหญ่สีขาว ขนาด 5*12 เมตร
6 หลัง จานวน 1 งาน
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุก่อสร้าง 24 ชนิด จานวน 1 งาน

54,957.00

54,957.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด อ.กิมเจริญ

PR0206062010312

28/1/2562

-

-

33

ขออนุมัติจัดซือ้ ผงหมึกสีแดง ริโก้ 11 จานวน 1 กล่อง

5,055.75

5,055.75 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR0206062010315

28/1/2562

-

-

34
35

ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก 5 ชิ้น จานวน 1 งาน
ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถกะบะ 4 ล้อ 1 คัน ในวันที่ 5-6
และ 12-13 กพ.2562 จานวน 1 งาน
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุฝ่ายเลขา (ส่วนกลาง) จานวน 1 งาน

6,500.00
2,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง
2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุรีย์ จักรทอง
นายปรีชา ทับถมยา

PR0206062010311
PR0206062010309

28/1/2562
28/1/2562

-

-

9,095.00

9,095.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง/ร้านจานชาม บางแสน

PR0206062010324

29/1/2562

-

-

ขออนุมัติจัดเช่าชุดนางราอัปสรา (พร้อมเครือ่ ง) จานวน
1 งาน
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุยา และวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
จานวน 2 งาน

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายนฤดล จาปาทอง

PR0206062010322

29/1/2562

-

-

19,825.00

19,825.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062010319

29/1/2562

-

-

39

ขออนุมัติจัดจ้าง ตัดเสือ้ และค่าเย็บผ้าโจง จานวน 2 งาน

4,350.00

4,350.00 เฉพาะเจาะจง

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัช ม.บูรพา/หจก.ชลบุรี
สวัสดีมงคล
นางยุภีรัตน์ บัวทอง

PR0206062010327

29/1/2562

-

-

40

ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์กีฬา จานวน 1 งาน

16,723.00

16,723.00 เฉพาะเจาะจง

29/1/2562

-

-

41

ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม จานวน
1 งาน

10,650.00

10,650.00 เฉพาะเจาะจง

29/1/2562

-

-

42

ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งสารองกระแสฟฟ้า
Syndome 800VA 1 เครือ่ ง

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง/ร้านเจียบฮวด /หจก.ชลบุรี PR0206062010325
สวัสดีมงคล
ร้านจารัส(ไก่)/พรหมพร หงส์ภู/ธัช PR0206062010326
ศักดิ์ อินทโชติ/ธนกร พันธ์สิทธิ์ /ร้าน
รุง้ ทอง
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR0206062010353

31/1/2562

-

-

36
37
38

หน ้า 3

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR0206062010017 3/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

43

ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์
Notebook HP ProBook 440G2 จานวน 1 เครือ่ ง

44
45

ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุ จานวน 8 รายการ
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุ จานวน 2 รายการ

25,384.68
540.00

25,384.68 เฉพาะเจาะจง
540.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR0206062010014
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0206062010018

3/1/2562
3/1/2562

-

-

46
47
48
49

ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุ จานวน 1 รายการ
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุ จานวน 3 รายการ
ขอความเห็นชอบเสนอป้ายไวนิล จานวน 2 ป้าย
ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมอุปกรณ์ควบคุมไร้สาย
สาหรับระบบประชุมทางไกล อุปกรณ์ควบคุมการ
ทางานอุปกรณ์ภาพและเสียงอัตโนมัติ จานวน 1 เครือ่ ง

1,000.00
21,400.00
1,200.00
45,000.00

1,000.00
21,400.00
1,200.00
45,000.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท ครีเอตุสคอร์โปเรชั่น จากัด
นางสาววลัญช์รัตน์ ทองระอา
บริษัท ลานนาคอม จากัด

PR0206062010016
PR0206062010011
PR0206062010020
PR0206062010129

3/1/2562
3/1/2562
3/1/2562
11/1/2562

-

-

50
51

ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุ จานวน 1 รายการ
ขอความเห็นชอบเสนอจัดซือ้ ต้นไม้เพื่อใช้การตกแต่ง
สถานที่
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างทาป้ายไวนิล
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาวงดนตรี (Jazz)
ซ่อมเตาไมโครเวฟ จานวน 3 เครือ่ ง(รายการดังแนบ)

1,400.00
32,680.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง
32,680.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวยุวณี ธนะพันธ์พิพัฒน์
ไม้เมืองการ์เด้น

PR0206062010191
PR0206062010218

16/1/2562
17/1/2562

-

-

6,775.00
5,000.00
3,000.00

6,775.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน สมาร์ท ปริน้ ท์
นายทรงพล พรมจีน
นายบุญนา วิสิทธิวงศ์

PR0206062010219
PR0206062010228
PR0208062120044

17/1/2562
18/1/2562
8/1/2562

-

-

ซือ้ เครือ่ งบันทึกภาพกล้องวงจรปิด 16 ช่องสัญญาณ
(รายละเอียดดังแนบ)
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยตัง้ แต่วันที่ 1 พย.2561
ถึงวันที่30กันยายน2562

37,500.00

37,500.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เคจีพี เทค

PR0208062120059

8/1/2562

-

-

154,242.99

154,242.99 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
8,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีพีเอจี PO0208062010002
จากัด

8/1/2562

-

-

อิสเทิร์น เซอร์วิส

8/1/2562

-

-

52
53
54
55
56

57

ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์HPCE285AและHPCB505A จานวน
3กล่อง(รายละเอีดยดังแนบ)

8,300.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

หน ้า 4

PR0208062120063

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

58

จ้างเหมาเดินสายใยแก้วนาแสงชนิดติดตัง้ ภายนอก
อาคารขนาด๒Core พร้อมติดตัง้ 600เมตร
(รายละเอียดดังแนบ)
ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสารA4 80 แกรมจานวน100รีม
(รายละเอียดดังแนบ)
จ้างเปลีย่ นอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียนกง-๘๐๖๘
จบ(รายละเอียดดังแนบ)
ซือ้ ชุดหลอดไฟถนนแบบโซลาเซลล์60Wแสงขาว(PIR
sensor)จานวน3พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตัง้
(รายละเอียดดังแนบ)
ซือ้ วัสดุการเกษตรจานวน10 รายการ(รายละเอียดดัง
แนบ)
รายงานขอความเห็นชอบการจัดซือ้ พานพุ่มดอกไม้สด
จานวน 1 พาน เพื่อใช้สาหรับร่วมงานรัฐพิธี ''วันยุทธ
หัตถี''
จัดซือ้ วัสดุสาหรับใช้ในโครงการวิง่ มาราธอนขึ้นเขา
รายงานขอความเห็นชอบการจัดซือ้ พานพุ่มดอกไม้สด
จานวน 1 พาน เพื่อใช้สาหรับร่วมงานรัฐพิธี ''วันพ่อขุน
รามคาแหงมหาราช''
จ้างซ่อมระบบไม้กั้นอัตโนมัติ(ชุดแขนกั้นMAG606-M 5
เมตรขวา ทางขาเข้า-ขาออก)จานวน 1 ชุด รายละเอียด
ดังแนบ
ขอซือ้ น้ามันดีเซล,น้ามันเบนซินแก๊สโซฮอล95 ใช้เป็น
ส่วนผสมสาหรับใส่เครือ่ งพ่นหมอกควันกาจัดยุงลาย
(รายการดังแนบ)
ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุที่ใช้อานวยความสะดวก
แก่ผปู้ ฏิบัติงาน

59
60
61

62
63

64
65

66

67

68

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
52,200.00
52,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เคจีพี เทค
PR0208062120060 8/1/2562

10,800.00

10,800.00 เฉพาะเจาะจง

2,250.00

2,250.00 เฉพาะเจาะจง

14,700.00

14,700.00 เฉพาะเจาะจง

4,870.00

บริษัท อมร จันทบุรี จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0208062010014

10/1/2562

-

-

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208062120062

11/1/2562

-

-

นายอภิชาติ ตันชัย

PR0208062120057

11/1/2562

-

-

4,870.00 เฉพาะเจาะจง

ใหญ่การยนต์, ยูเ่ ซ่งฮวด

PR0208062010029

17/1/2562

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้ ปราณี

PR0208062010038

22/1/2562

-

-

5,000.00
1,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายพิษณุ ขุมมา
ร้านดอกไม้ ปราณี

PR0208062010036
PR0208062010037

22/1/2562
22/1/2562

-

-

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.ที. ฟิวเจอร์คอนโทรล
จากัด

PR0208062120016

25/1/2562

-

-

1,990.00

1,990.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.พิศาลพานิชท่าใหม่

PR0208062120045

25/1/2562

-

-

1,095.00

1,095.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอกภณิตาอลูมิเนียม จากัด

PR0209062010002

3/1/2019

-

-

หน ้า 5

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

69

ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์
สาหรับงานกีฬาสามวิทยาเขต
ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าของที่ระลึกแสดงความยินดี
เนื่องในเทศกาล
ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุเพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ผปู้ ฏิบัติงาน

70
71

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,400.00
6,400.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ สองขุนทด
PR0209062010008 4/1/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4,300.00

4,300.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวบุณยานุช ประชาโชติ

PR0209062010007

4/1/2019

-

-

1,930.00

1,930.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชัยประดิษฐ์ วัฒนา, PR0209062010019
ร้านโชคพานิชอรัญ วัสดุก่อสร้าง

9/1/2019

-

-

72

ขออนุมัติเช่าและเบิกเงินค่าเช่าชุดการแสดงงานสมโภช
วันยุทธหัตถีสมเด็จพระเนเรศวรมหาราช ประจาปี 2562

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านนาฏลีลา

PR0209062010021

9/1/2019

-

-

73

ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาแต่งหน้านักแสดง
ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2562
ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมแซม
เครือ่ งปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 5401014010308

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางนงเยาว์ คงธนจารุเมธี

PR0209062010020

9/1/2019

-

-

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

พุทธชาติซัพพลาย

PR0209062010030

15/1/2019

-

-

75

ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ไป
ยังมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ในวันที่ 18 ม.ค. 62

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นางกุหลาบ สองขุนทด

PR0209062010031

16/1/2019

-

-

76

ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซม
เครือ่ งปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 5401014010273

4,400.00

4,400.00 เฉพาะเจาะจง

พุทธชาติซัพพลาย

PR0209062010032

16/1/2019

-

-

77

ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน
วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 18 ม.ค.
62
ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ
หมายเลขครุภัณฑ์ 5401014010220 และ
580101401000836

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกนกไทย

PR0209062010036

18/1/2019

-

-

3,480.00

3,480.00 เฉพาะเจาะจง

พุทธชาติซัพพลาย

PR0209062010037

21/1/2019

-

-

74

78

หน ้า 6

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
79
80
81
82

83
84
85

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุอานวนความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน (เสือ่ น้ามัน,ลูกกุญแจ)
ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน นข 3484 สระแก้ว
ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการวางท่อ
ประปา บริเวณข้างสนามฟุตซอล
ขออนุมัติจัดจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน
ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี (ฉาบฝ้าและทาสี)
ขออนุมัตซือ้ และเบิกเงินค่าวัสดุภาคสนามเพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ผปู้ ฏิบัติงาน
ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับ
อากาศ ไป-กลับ ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,280.00
1,280.00 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์ บุญประสิทธิ์
PR0209062010039 22/1/2019
6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

10,000.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

29/1/2019

-

-

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผูจ้ าหน่ายโต PR0209062010041
โยต้า จากัด
นางสาลี เหลาคา
PR0209062010043

29/1/2019

-

-

11,800.00

11,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายจรัญ วายลม

PR0209062010042

29/1/2019

-

-

2,464.90

2,464.90 เฉพาะเจาะจง

30/1/2019

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสงทิพย์การไฟฟ้า, ร้าน จ.เจริญ PR0209062010045
อะไหล่ยนต์
นางกุหลาบ สองขุนทด
PR0209062010044

30/1/2019

-

-

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR0209062010046

31/1/2019

-

-

86

ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการตกแต่ง
สถานที่ โครงการ งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและ
งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจาปี 2562

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวดลนภา ไชยวงษ์

PR0209062010047

31/1/2019

-

-

87

ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้าหอพักเทา-ทอง 1
อาคาร A
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ จานวน 3 ชนิด
ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้า
ห่ม หอพักเทา-ทอง 1
ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้า
ห่ม หอพักเทา-ทอง 4
ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศหอพัก
เทา-ทอง 1

7,310.00

7,310.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PR0218062010003

8/1/2562

-

-

5,150.00
5,056.00

5,150.00 เฉพาะเจาะจง
5,056.00 เฉพาะเจาะจง

กังสดาลฮาร์ดแวร์
น.ส. แคซี่ มลธิ

PR0218062010002
PR0218062010011

8/1/2562
17/1/2562

-

-

3,075.00

3,075.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบางแสนวอช

PR0218062010012

17/1/2562

-

-

5,136.00

5,136.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จากัด

PR0218062010013

18/1/2562

-

-

88
89
90
91

หน ้า 7

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

92

ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศหอพัก
เทา-ทอง 4
ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน และผ้าห่ม หอพักเทาทอง 2
ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์
ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ หอพัก
เทา-ทอง 3
ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านหอพัก ณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 4 ก.พ. 62

93
94
95
96

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
13,803.00
13,803.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จากัด
PO0218062010001 21/1/2562
4,125.00

4,125.00 เฉพาะเจาะจง

29,500.00
16,050.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านบางแสนวอช

PR0218062010016

21/1/2562

-

-

29,500.00 เฉพาะเจาะจง
16,050.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จากัด

PR0218062010017
PO0218062010003

21/1/2562
23/1/2562

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
และร้านวนิดา

PR0218062010021

28/1/2562

-

-

97
98

ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ
ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้าหอพักเทา-ทอง 3

2,352.93
4,150.00

2,352.93 เฉพาะเจาะจง
4,150.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง
นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PR0218062010024
PR0218062010025

28/1/2562
28/1/2562

-

-

99
100

ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมพัดลมโคจร
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาประตูช่องเซอร์วิสใต้อาคาร

3,500.00
19,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง
19,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์
นางจรรยา บุญเม่น

PR0218062010022
PO0218062010004

28/1/2562
30/1/2562

-

-

101

3,207.00

3,207.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PR0218062020004

1/2/2562

-

-

102

ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้าประปา ภายใน
ห้องพักนิสิตหอพักเทา-ทอง 3 ห้อง B519
ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม

1,286.00

1,286.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบางแสนวอช

PR0218062020005

1/2/2562

-

-

103
104

ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ จานวน 3 ชนิด
ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมพัดลมโคจร หอพักเทา-ทอง 2

3,120.00
3,700.00

3,120.00 เฉพาะเจาะจง
3,700.00 เฉพาะเจาะจง

กังสดาลฮาร์ดแวร์
นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PR0218062020006
PR0218062020023

1/2/2562
14/2/2562

-

-

105

ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้า
ห่ม หอพักเทา-ทอง 1
ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้าประปาหอพักเทา-ทอง
3 ห้อง A521

5,075.00

5,075.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. แคซี่ มลธิ

PR0218062020021

14/2/2562

-

-

3,498.00

3,498.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PR0218062020027

15/2/2562

-

-

106

หน ้า 8

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
107
108
109

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้า
ห่ม หอพักเทา-ทอง 4
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ จานวน 5 ชนิด
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 3 ชนิด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,253.00
6,253.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แคซี่ มลธิ
PR0218062020028 18/2/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

29,000.00
3,691.50

29,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,691.50 เฉพาะเจาะจง

กังสดาลฮาร์ดแวร์
บริษัท โกมาท จากัด

PR0218062020029
PR0218062020030

25/2/2562
25/2/2562

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด เดชาติวงศ์ กรุป๊
ราคาจ้าง 13,375
บาท
นายอนุกูล มังโส
ราคาจ้าง
22,000 บาท
น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 1,280 บาท

PO0300062010001

2/1/2562

-

-

PO0300062010002

2/1/2562

-

-

PR0300062010003

3/1/2562

-

-

110

ขออนุมัติจ้างเหมาเดินสายสัญญาณจุดติดตัง้ กล้องวงจร
ปิด

13,375.00

13,375.00 เฉพาะเจาะจง

111

ขออนุมัติจ้างเหมาติดตัง้ ชุดควบคุมการทางานเปิด-ปิด
แอร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม
ขออนุมัติจัดซือ้ ดอกไม้ธูปเทียน ถวานพระสงฆ์
(โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปี 2562 ในวันที่ 8
มกราคม 2562)

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,280.00

1,280.00 เฉพาะเจาะจง

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้กัลยา
1,000 บาท

PR0300062010012

7/1/2562

-

-

ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษา รถตูป้ รับอากาศ ฮท
275 กรุงเทพมหานคร
ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ
(โครงการฝึกปฏิบัติการวิจัย''''ติดตามความก้าวหน้าใน
การทาดุษฎีนิพนธ์'''' หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ใน
วันที่ 25-27 มกราคม 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี)

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

9/1/2562

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เพชรฟิล์ม แอนด์ ซาวด์ราคาจ้าง PR0300062010022
1,500 บาท
นายสรานนท์ สายสุวรรณ ราคาจ้าง PR0300062010041
9,000 บาท

14/1/2562

-

-

ขออนุมัติจ้างล้างเครือ่ งปรับอากาศของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

77,789.00

77,789.00 เฉพาะเจาะจง

สุพจน์แอร์เซอร์วิส
77,789 บาท

16/1/2562

-

-

112

113

114
115

116

หน ้า 9

ราคาซือ้

ราคาจ้าง PO0300062010003

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
33,651.50
33,651.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลพีพี อนันตทรัพย์ จากัด PO0300062010004 18/1/2562
ราคาซือ้
33,651.50 บาท
98,600.00
98,600.00 เฉพาะเจาะจง นายภาสกร ธนูวัฒนา
ราคาจ้าง PO0300062010007 21/1/2562
98,600 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

117

ขออนุมัติจัดซือ้ ถังดับเพลิงของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

118

ขออนุมัติเช่าเครือ่ งผลิตกระแสไฟฟ้า จ้างเหมาเดิน
สายไฟ และเค่าเช่าเต็นท์ โครงการสัปดาห์ประชาธิปไตย
ประจาปีการศึกษา 2561 ณ ลานกิจกรรมหลังคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 22-24 มกราคม พ.ศ. 2562

119

ขออนุมัติจ้างเช่าเครือ่ งเสียง ระบบไฟ แสง สี และไฟ
ประดับรอบพื้นที่การจัดงาน โครงการสัปดาห์
ประชาธิปไตย ประจาปีการศึกษา 2561 ณ ลาน
กิจกรรมหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 22-24
มกราคม พ.ศ. 2562

85,500.00

85,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเทนเมนท์ PO0300062010006
จากัด
ราคาจ้าง 85,000 บาท

21/1/2562

-

-

120

ขออนุมัติจ้างเหมาทาความสะอาดบริเวณพื้นที่จัดงาน
โครงการสัปดาห์ประชาธิปไตย ประจาปีการศึกษา
2561 ณ ลานกิจกรรมหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่
22-24 มกราคม พ.ศ. 2562

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววีนา จิตมาต
12,000 บาท

21/1/2562

-

-

121

ขออนุมัติจัดซือ้ น้าดืม่ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

PR0300062010054

22/1/2562

-

-

122

ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและค่าเข้าเล่ม (เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี
2558-2561)
ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจาเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562
ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

1,400.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง

PR0300062010053

22/1/2562

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ ราคา PR0300062010056
จ้าง 6,000 บาท
8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา อิศรานันทศิริ ราคาจ้าง PR0300062010062
8,500 บาท
9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสดิ์ ราคาจ้าง PR0300062010059
9,500 บาท
หน ้า 10

24/1/2562

-

-

25/1/2562

-

-

25/1/2562

-

-

123
124
125

8,500.00
9,500.00

ราคาจ้าง PO0300062010005

ร้านสุภรณ์ทิพย์
ราคาซือ้
2,800 บาท
น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 1,400 บาท

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

126

ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้างานคอมพิวเตอร์
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ขออนุมัติจัดซือ้ Adapter Noterbook ของอาจารย์ใน
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

127
128

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาทาสือ่ ตัวอย่างการแต่ง
กายของบัณฑิต
ขออนุมัติเบิกเงินค่ารับรองการประชุมและค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจรับ
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ของที่ระลึก
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ เทปผ้าสีดา สีแดง
ขอความเห็นชอบเสนอจัดจ้างทาตรายาง
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างขนย้ายเอกสารทางการเงิน
และบัญชี
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างทาแผนผังเส้นระยะการเดิน
ขอความเห็นชอบซือ้ วัสดุสานักงาน
ขอความเห็นชอบเสนอจัดซือ้ หน้ากากปิดจมูก จานวน 5
แพ็ค
ขอความเห็ชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
(หมึกพิมพ์)
ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,500.00
9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา แก้วแหวน ราคาจ้าง PR0300062010061 25/1/2562
9,500 บาท
9,500.00
9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคาจ้าง
PR0300062010060 25/1/2562
9,500 บาท
1,700.00
1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR0300062010071 30/1/2562
ราคาจ้าง 1,700 บาท
75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง

5,950.00

5,950.00 เฉพาะเจาะจง

2,000.00
11,864.06
2,000.00
6,360.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ

PR0206062010212

1/1/2562

-

-

แก้ว กาแฟสด

PR0206062010054

9/1/2562

-

-

2,000.00 เฉพาะเจาะจง
11,864.06 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
6,360.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมารดา
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
แสนสุขกราฟฟิค
นายสโรจ ทรัพย์บุญมี

PR0206062010174
PR0206062010216
PR0206062010210
PR0206062010259

14/1/2562
17/1/2562
17/1/2562
22/1/2562

-

-

6,420.00
56,000.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง
56,000.00 เฉพาะเจาะจง

ณัฐแอร์
นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา

PR0206062010273
PR0206062010276

23/1/2562
23/1/2562

-

-

240.00
325.00

240.00 เฉพาะเจาะจง
325.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด

PR0206062010288
PR0206062010302

24/1/2562
25/1/2562

-

-

25,040.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062010157

11/1/2562

-

-

2,086.96

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206062010332

30/1/2562

-

-

หน ้า 11

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

141

ขออนุมัติจ้างเหมาเดินสายสัญญาณจุดติดตัง้ กล้องวงจร
ปิด

142

ขออนุมัติจ้างเหมาติดตัง้ ชุดควบคุมการทางานเปิด-ปิด
แอร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม
ขออนุมัติจัดซือ้ ดอกไม้ธูปเทียน ถวานพระสงฆ์
(โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปี 2562 ในวันที่ 8
มกราคม 2562)

143

144

145
146

147
148

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
13,375.00
13,375.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เดชาติวงศ์ กรุป๊
PO0300062010001 2/1/2562
ราคาจ้าง 13,375
บาท
22,000.00
22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล มังโส
ราคาจ้าง PO0300062010002 2/1/2562
22,000 บาท
1,280.00
1,280.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ ราคา PR0300062010003 3/1/2562
จ้าง 1,280 บาท

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้กัลยา
1,000 บาท

PR0300062010012

7/1/2562

-

-

ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษา รถตูป้ รับอากาศ ฮท
275 กรุงเทพมหานคร
ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ
(โครงการฝึกปฏิบัติการวิจัย''''ติดตามความก้าวหน้าใน
การทาดุษฎีนิพนธ์'''' หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ใน
วันที่ 25-27 มกราคม 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี)

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

9/1/2562

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เพชรฟิล์ม แอนด์ ซาวด์ราคาจ้าง PR0300062010022
1,500 บาท
นายสรานนท์ สายสุวรรณ ราคาจ้าง PR0300062010041
9,000 บาท

14/1/2562

-

-

ขออนุมัติจ้างล้างเครือ่ งปรับอากาศของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์
ขออนุมัติจัดซือ้ ถังดับเพลิงของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

77,789.00

77,789.00 เฉพาะเจาะจง

16/1/2562

-

-

33,651.50

33,651.50 เฉพาะเจาะจง

สุพจน์แอร์เซอร์วิส
ราคาจ้าง PO0300062010003
77,789 บาท
บริษัท แอลพีพี อนันตทรัพย์ จากัด PO0300062010004
ราคาซือ้
33,651.50 บาท

18/1/2562

-

-

หน ้า 12

ราคาซือ้

ปัญหำและอุปสรรค

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

149

ขออนุมัติเช่าเครือ่ งผลิตกระแสไฟฟ้า จ้างเหมาเดิน
สายไฟ และเค่าเช่าเต็นท์ โครงการสัปดาห์ประชาธิปไตย
ประจาปีการศึกษา 2561 ณ ลานกิจกรรมหลังคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 22-24 มกราคม พ.ศ. 2562

150

ขออนุมัติจ้างเช่าเครือ่ งเสียง ระบบไฟ แสง สี และไฟ
ประดับรอบพื้นที่การจัดงาน โครงการสัปดาห์
ประชาธิปไตย ประจาปีการศึกษา 2561 ณ ลาน
กิจกรรมหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 22-24
มกราคม พ.ศ. 2562

85,500.00

85,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเทนเมนท์ PO0300062010006
จากัด
ราคาจ้าง 85,000 บาท

151

ขออนุมัติจ้างเหมาทาความสะอาดบริเวณพื้นที่จัดงาน
โครงการสัปดาห์ประชาธิปไตย ประจาปีการศึกษา
2561 ณ ลานกิจกรรมหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่
22-24 มกราคม พ.ศ. 2562

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววีนา จิตมาต
12,000 บาท

152

ขออนุมัติจัดซือ้ น้าดืม่ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

153

ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและค่าเข้าเล่ม (เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี
2558-2561)
ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจาเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562
ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

1,400.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

154
155
156
157

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
98,600.00
98,600.00 เฉพาะเจาะจง นายภาสกร ธนูวัฒนา
ราคาจ้าง PO0300062010007 21/1/2562
98,600 บาท

ราคาจ้าง PO0300062010005

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

21/1/2562

-

-

21/1/2562

-

-

ร้านสุภรณ์ทิพย์
ราคาซือ้
2,800 บาท
น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 1,400 บาท

PR0300062010054

22/1/2562

-

-

PR0300062010053

22/1/2562

-

-

น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 6,000 บาท
นางสาวนิภา อิศรานันทศิริ ราคาจ้าง
8,500 บาท
นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสดิ์ ราคาจ้าง
9,500 บาท
นายบูรพา แก้วแหวน ราคาจ้าง
9,500 บาท

PR0300062010056

24/1/2562

-

-

PR0300062010062

25/1/2562

-

-

PR0300062010059

25/1/2562

-

-

PR0300062010061

25/1/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

158

ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้างานคอมพิวเตอร์
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ขออนุมัติจัดซือ้ Adapter Noterbook ของอาจารย์ใน
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

159

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,500.00
9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคาจ้าง
PR0300062010060 25/1/2562
9,500 บาท
1,700.00
1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR0300062010071 30/1/2562
ราคาจ้าง 1,700 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

160
161
162

ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์สี (ดา,ฟ้า,เหลือง,แดง)
ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์
ขอซือ้ วัสดุเข้าสต๊อก

9,900.00
5,550.00
6,672.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง
5,550.00 เฉพาะเจาะจง
6,672.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
PR0500062010003
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
PR0500062010035
บริษัท ชัยเจริญ เทรดดิง้ 2015 จากัด PR0500062010053

4/1/2562
9/1/2562
16/1/2562

-

-

163

ขอซือ้ น้ายาและอุปกรณ์ทาความสะอาดรถยนต์ของคณะ

2,232.01

2,232.01 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0500062010057

16/1/2562

-

-

164
165
166
167
168

ขอซือ้ สีชอล์กพาสเทล
ขอซือ้ กระดาษเขียนตอบ
ขอซือ้ ไส้ปากกา
ขอซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์
จ้างทาป้ายไวนิลพร้อมขาตัง้ และป้ายชื่อภาควิชาพร้อม
ขาตัง้
จ้างพิมพ์วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 27 ฉบับที่ 53 เดือน มกราคม- เมษายน 2562

390.02
48,000.00
220.00
2,800.00
7,500.00

390.02 เฉพาะเจาะจง
48,000.00 เฉพาะเจาะจง
220.00 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง
7,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล
บริษัท บัณทิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ

PR0500062010062
PO0500062010001
PR0500062010054
PR0500062010064
PR0500062010079

16/1/2562
18/1/2562
16/1/2562
17/1/2562
21/1/2562

-

-

90,950.00

90,950.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วี. เจ. พริน้ ติง้

PO0500062010004

24/1/2562

-

-

จ้างเช่ารถตูจ้ านวน 4 วัน
จ้างทาป้ายชื่ออาจารย์ตงั้ โต๊ะ และติดผนัง
ขอจ้างทาป้ายไวนิล
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหนังสือประกอบการ
ฝึกอบรม
จ้างถ่ายเอกสารแบบทดสอบ
ขอจ้างพิมพ์ประกาศนียบัตร

13,600.00
850.00
650.00
56,400.00

13,600.00 เฉพาะเจาะจง
850.00 เฉพาะเจาะจง
650.00 เฉพาะเจาะจง
56,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายโสภณ คิดดี
นางวนิดา ศุภฤทธิ์
นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ
น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ

PO0500062010002
PR0500062010088
PR0500062010095
PO0500062010005

24/1/2562
24/1/2562
28/1/2562
30/1/2562

-

-

4,860.00
2,700.00

4,860.00 เฉพาะเจาะจง
2,700.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ
นายธชาดล ภัทรวิไลโชค

PR0500062010102
PR0500062010101

29/1/2562
29/1/2562

-

-

169

170
171
172
173
174
175

หน ้า 14

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
2,630.00
2,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
2,630.00
6,900.00
6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
6,900.00
1,352.00
1,352.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จากัด
1,320.00
39,332.00
39,332.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันเพ็ญ แดงโสภา 39,332.00

176

ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์

177

ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์

178

ขออนุมัติซอื้ ข้าวสาร

179

ขออนุมัติซอื้ อาหารแห้งสาหรับจัดชุดของที่ระลึก

180

ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร

2,456.00

181

ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน

182
183

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062010002 2/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0400062010004

2/1/2562

-

-

PR0400062010001

2/1/2562

-

-

PR0400062010007

3/1/2562

-

-

2,456.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวกนกศรี เปล่งปลัง่ 2,456.00 PR0400062010008

3/1/2562

-

-

6,145.00

6,145.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062010014

4/1/2562

-

-

ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน

9,205.00
2,650.00

9,205.00 เฉพาะเจาะจง
2,650.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062010013
PR0400062010012

4/1/2562
4/1/2562

-

-

184
185

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์
ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร

3,500.00
3,584.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง
3,584.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
6,145.00
ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 9,205.00
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
2,650.00
นายจานงค์ ญาติเจริญ 3,500.00
นางสาวกนกศรี เปล่งปลัง่ 3,584.00

PR0400062010019
PR0400062010027

4/1/2562
8/1/2562

-

-

186

ขออนุมัติจัดซือ้ ของขวัญสาหรับเด็ก

168.00

168.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062010037

9/1/2562

-

-

187
188

ขออนุมัติจัดซือ้ ของขวัญสาหรับเด็ก
ขออนุมัติจัดซือ้ ของขวัญสาหรับเด็ก

555.00
1,255.25

555.00 เฉพาะเจาะจง
1,255.25 เฉพาะเจาะจง

PR0400062010036
PR0400062010035

9/1/2562
9/1/2562

-

-

189

ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062010032

9/1/2562

-

-

190
191

ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณ์
ขออนุมัติซอื้ วัสดุสาหรับจัดกระเช้าของที่ระลึก (เพิ่มเติม)

275.00
750.00

275.00 เฉพาะเจาะจง
750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
168.00
ร้าน ส.เจริญผล 555.00
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,255.25
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
591.00
ร้านเจียบฮวด 275.00
ร้านจานชามบางแสน 732.00

PR0400062010038
PR0400062010031

9/1/2562
9/1/2562

-

-

หน ้า 15

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
192

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
9,000.00
9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
8,961.00
2,675.00
2,675.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์แสงทอง
วิศวกรรม 2,675.00
330.00
330.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา พินหอม 330.00
2,675.00
2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
2,675.00
2,160.00
2,160.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ 2,160.00
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจานงค์ ญาติเจริญ 3,000.00

193

ขออนุมัติซอื้ อาหารแห้งสาหรับจัดชุดของที่ระลึก
(เพิ่มเติม)
ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ

194
195

ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก
ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์

196
197

ขออนุมัติจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

198

ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์

6,100.00

6,100.00 เฉพาะเจาะจง

199

ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์

6,900.00

6,900.00 เฉพาะเจาะจง

200

ขออนุมัติซอื้ วัสดุ

5,277.97

5,277.97 เฉพาะเจาะจง

201
202

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารสี
ขออนุมัติจัดซือ้ หนังสือ

1,887.00
420.00

1,887.00 เฉพาะเจาะจง
420.00 เฉพาะเจาะจง

203

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

17,057.70

17,057.70 เฉพาะเจาะจง

204
205
206

ขออนุมัติจัดทาบอร์ด Countdown สอบสภา
ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร

1,000.00
1,000.00
3,965.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,965.00 เฉพาะเจาะจง

207
208

ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

600.00
600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง
600.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062010029 9/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0400062010030

9/1/2562

-

-

PR0400062010052
PR0400062010053

10/1/2562
10/1/2562

-

-

PR0400062010056
PR0400062010054

10/1/2562
10/1/2562

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR0400062010057
6,100.00
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR0400062010055
6,900.00
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR0400062010058
5,277.97
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,887.00
PR0400062010064
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 420.00 PR0400062010070

10/1/2562

-

-

10/1/2562

-

-

11/1/2562

-

-

14/1/2562
14/1/2562

-

-

นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 17,057.70

PR0400062010062

14/1/2562

-

-

ร้านซีลลอสอาร์ตดีไซน์ 1,000.00
PR0400062010063
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,000.00
PR0400062010074
นางสาวกนกศรี เปล่งปลัง่ 3,965.00 PR0400062010071

14/1/2562
15/1/2562
15/1/2562

-

-

ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 600.00
PR0400062010075
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR0400062010076
600.00
หน ้า 16

15/1/2562
15/1/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
395.00
395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส 395.00
PR0400062010072 15/1/2562
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 3,000.00
PR0400062010073 15/1/2562
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารนิธิโรจน์ 1,000.00 PR0400062010088 16/1/2562

209
210
211

ขออนุมัติซอื้ วัสดุเชื้อเพลิง
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร

212
213

ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์
ขออนุมัติจัดซือ้ หนังสือ

600.00
1,000.00

600.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง

214

ขออนุมัติจัดซือ้ หนังสือ

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

215

ขออนุมัติจัดซือ้ หนังสือ

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

216

ขออนุมัติซอื้ อาหารแห้งสาหรับจัดชุดตักบาตร

540.00

540.00 เฉพาะเจาะจง

217

ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

218

ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

1,915.98

1,915.98 เฉพาะเจาะจง

219

ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิง

50,000.00

220

ขออนุมัติซอื้ วัสุประกอบการเรี
ดุ
ยนการสอน

7,919.04

221

3,500.00

222

ขออนุมัติซอื้ อาหารแห้งสาหรับจัดชุดของที่ระลึก
(เพิ่มเติม)
ขออนุมัติซอื้ วัสดุ

223
224

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์สีดา

500.00
3,852.00

994.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย 600.00
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,000.00
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,000.00
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,000.00
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จากัด
523.00
ศูนย์ถ่ายเอกสารนิธิโรจน์ 1,000.00

PR0400062010086
PR0400062010091

16/1/2562
16/1/2562

-

-

PR0400062010090

16/1/2562

-

-

PR0400062010089

16/1/2562

-

-

PR0400062010085

16/1/2562

-

-

PR0400062010087

16/1/2562

-

-

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
1,915.98
50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จากัด
50,000.00
7,919.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
7,919.04
3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
2,407.00
994.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
994.00
500.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พริน้ ช็อป 500.00
3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จากัด
3,852.00
หน ้า 17

PR0400062010102

17/1/2562

-

-

PR0400062010105

17/1/2562

-

-

PR0400062010101

17/1/2562

-

-

PR0400062010111

18/1/2562

-

-

PR0400062010117

21/1/2562

-

-

PR0400062010116
PR0400062010114

21/1/2562
21/1/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
595.00
595.00 เฉพาะเจาะจง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 595.00 PR0400062010118 21/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

225

ขออนุมัติจัดซือ้ หนังสือ

226

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายจานงค์ ญาติเจริญ 6,000.00

PR0400062010115

21/1/2562

-

-

227

ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร

3,727.00

3,727.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวกนกศรี เปล่งปลัง่ 3,727.00 PR0400062010120

22/1/2562

-

-

228
229

ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก
ขออนุมัติซอื้ อาหารทะเลแห้งสาหรับจัดชุดของที่ระลึก

330.00
1,500.00

330.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางสุกัญญา พินหอม 330.00
PR0400062010119
นางสาวอาภรณ์ วรรณจุฑา 1,500.00 PR0400062010122

22/1/2562
23/1/2562

-

-

230

ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

3,736.01

3,736.01 เฉพาะเจาะจง

PR0400062010124

23/1/2562

-

-

231

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062010123

23/1/2562

-

-

232
233

ขออนุมัติซอื้ ของตกแต่งชุดของที่ระลึก (เพิ่มเติม)
ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน

15.00
16,233.27

15.00 เฉพาะเจาะจง
16,233.27 เฉพาะเจาะจง

PR0400062010127
PR0400062010128

24/1/2562
25/1/2562

-

-

234
235
236

ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่
ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่
ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน

1,645.00
2,450.00
2,529.00

1,645.00 เฉพาะเจาะจง
2,450.00 เฉพาะเจาะจง
2,529.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062010133
PR0400062010134
PR0400062010132

28/1/2562
28/1/2562
28/1/2562

-

-

237

ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก

6,270.00

6,270.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062010131

28/1/2562

-

-

238

ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร

3,780.00

3,780.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
3,736.01
ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์แสงทอง
วิศวกรรม 2,675.00
ร้านจานชามบางแสน 15.00
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
16,233.27
ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,645.00
ร้านสุภรณ์ทิพย์ 2,450.00
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
2,529.00
นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐโภคิน
5,610.00
นางสาวกนกศรี เปล่งปลัง่ 3,780.00

PR0400062010139

29/1/2562

-

-

239

ขออนุมัติซอื้ วัสดุสาหรับใช้ในการเรียนการสอน

5,140.00

5,140.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062010155

31/1/2562

-

-

240

ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิง

PR0400062010157

31/1/2562

-

-

50,000.00

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา
5,140.00
50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จากัด
50,000.00
หน ้า 18

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
9,660.00
9,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด
(มหาชน)
9,660.00
5,060.03
5,060.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
5,060.03
10,635.80
10,635.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย จากัด
10,635.80
3,950.00
3,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์อิเล็คทริค

241

ขออนุมัติจัดซือ้ ถังขยะ

242

ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

243

ขออนุมัติซอื้ วัสดุสาหรับฝึกซ้อมการบรรเทาสาธารณภัย

244

วัสดุอืน

245

ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิุสิต

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

246

ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

247

ขอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ

23,861.00

23,861.00 เฉพาะเจาะจง

248

2,175.00

249

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น -ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย CHNS
และวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย O
ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์

250

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062010158 31/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0400062010156

31/1/2562

-

-

PR0400062010154

31/1/2562

-

-

PR0600062010017

2/1/2019

-

-

ร้านมารดา

PR0600062010019

2/1/2019

-

-

นางสุกัญญา จีนเมือง

PR0600062010022

2/1/2019

-

-

นิวทาวน์ เทคนิค

PO0600062010008

15/1/2019

-

-

2,175.00 เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

PR0600062010044

4/1/2019

-

-

56,934.70

56,934.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไว้ท์กรุป๊ จากัด(มหาชน)

PO0600062010003

8/1/2019

-

-

ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์

27,820.00

27,820.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด

PO0600062010002

8/1/2019

-

-

251

ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

31,886.00

31,886.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรชั่น จากัด

PO0600062020004

7/2/2019

-

-

252

ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 6 รายการ (สารเคมี)

15,543.89

15,543.89 เฉพาะเจาะจง

PR0600062010101

9/1/2019

-

-

253

ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส. ซายน์
อุปกรณ์เคมี
บริษัท อินเนอร์ เซอร์วิส จากัด

PR0600062010091

9/1/2019

-

-

หน ้า 19

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

254

ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

255

ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

256

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
11,412.09
11,412.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จากัด
PR0600062010100 9/1/2019
26,653.70

26,653.70 เฉพาะเจาะจง

2,500.00

257

ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 1 รายการ (หมึกพิมพ์เลเซอร์ Hp
CF210)
ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 28 รายการ

258

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด

PR0600062010102

9/1/2019

-

-

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0600062010087

9/1/2019

-

-

8,080.00

8,080.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เจ อิเล็คทริค, ห้างหุ้นส่วนจากัด PR0600062010098
วงศ์ทรายทอง, ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด, น้าดืม่
บ้านและสวน, นางมติกา พิมพ์สกุล,
ร้านธนาดล, และ บริษัทบัณฑิตส
เตชั่นเนอรี่ จากัด

9/1/2019

-

-

ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 43 รายการ

9,677.00

9,677.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0600062010099
, นางมณีรัตน์ อยูอ่ ่อน, ร้านเจียบฮวด
, ร้านเจ้หมวย ไข่สด, นางกันยา
ปัญญาณธรรม และ ร้าน SP PRINT

9/1/2019

-

-

259

ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

5,564.00

5,564.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

PR0600062010118

10/1/2019

-

-

260

วัสดุอื่นๆ-จานวน 6 รายการ

8,206.50

8,206.50 เฉพาะเจาะจง

น้าดืม่ บ้านละสวน/ ร้านสหกรณ์ ม. PR0600062010127
บูรพา/ นายธารทอง โรจน์ศิริกุลชัย/
คุณดวงฤดี/ หจก.เจ.พี.เคมีภัณฑ์

11/1/2019

-

-

261

ขออนุมัติซอื้

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบุปผชาติ หน้าศาล, ร้านบ้านสวน PR0600062010135
เฟรม

14/1/2019

-

-

หน ้า 20

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,788.00
2,788.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, ร้าน PR0600062010139 15/1/2019
กุญแจทอง, ร้านไถ่เส็ง, ร้านสุภรณ์
ทิพย์, ร้านปริญญาโฟโต๊ดิจิตอล, ร้าน
ตะวันออกสติก๊ เกอร์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

262

ขออนุมัติซอื้

263

ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต

6,075.00

6,075.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

PR0600062010143

15/1/2019

-

-

264

หมึกเครือ่ งพิมพ์ CE278A

3,060.00

3,060.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600062010154

16/1/2019

-

-

265

วัสดุวิทยาศาสตร์ stripette 10 ml

3,638.00

3,638.00 เฉพาะเจาะจง

16/1/2019

-

-

266

7,800.00

7,800.00 เฉพาะเจาะจง

16/1/2019

-

-

267

ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งออโต้เครฟ เลขที่
560803802000001
วัสดุสานักงาน 3 รายการ

บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟิค มาร์ PR0600062010155
เก็ตติง้ จากัด
นายระพิน ฮะสุน
PR0600062010158

2,803.40

2,803.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชัยเจริญ เทรดดิง้ 2015 จากัด PR0600062010157

16/1/2019

-

-

268

วัสดุอื่นๆ 13 รายการ

22,009.90

22,009.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จากัด PR0600062010156

16/1/2019

-

-

269

วัสดุสานักงาน 26 รายการ

4,174.00

4,174.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600062010159

16/1/2019

-

-

270

วัสดุอื่นๆ-จานวน 4 รายการ

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
,กฤษณ์ อีเลคทริค,ร้านธีรเดช,ร้าน
สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0600062010175

18/1/2019

-

-

271

วัสดุอื่นๆ-จานวน 5 รายการ

5,850.00

5,850.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600062010177

18/1/2019

-

-

272

ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายระพิน ฮะสุน

PR0600062010176

18/1/2019

-

-

273

ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

1,515.00

1,515.00 เฉพาะเจาะจง

สมศักดิ์ ปันดี, ร้านสหกาณ์
PR0600062010178
มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด, ร้านเจียบ
ฮวด, ไถ่เส็ง, ไพรเวชค้าวัสดุ
หน ้า 21

18/1/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

274

ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

275

วัสดุอื่นๆ-จานวน 15 รายการ

276

ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ 13 ถัง

277

ซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ

278

ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 3 รายการ

279

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
7,890.00
7,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR0600062010179 18/1/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1,747.00

1,747.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์ ม.บูรพา

PR0600062010180

18/1/2019

-

-

455.00

455.00 เฉพาะเจาะจง

น้าดืม่ บ้านและสวน

PR0600062010194

21/1/2019

-

-

27,284.00

27,284.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PO0600062020001

1/2/2019

-

-

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600062010191

21/1/2019

-

-

ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ

47,790.00

47,790.00 เฉพาะเจาะจง

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

PR0600062010195

21/1/2019

-

-

280

ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ

18,735.70

18,735.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูนิทีวีเวล จากัด

PR0600062010190

21/1/2019

-

-

281

ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ จานวน 12 รายการ

29,671.10

29,671.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด

PR0600062010206

21/1/2019

-

-

282

ขอซือ้ วัสดุ 26 รายการ

9,200.50

9,200.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR0600062010200

21/1/2019

-

-

283

ขอซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO0600062020002

1/2/2019

-

-

284

ขออนุมัติจ้างซักผ้าเช็ดมือ (สาหรับการเรียนปฏิบัติการ)

806.00

806.00 เฉพาะเจาะจง

นางนวพร พงษ์ไพโรจน์

PR0600062010192

21/1/2019

-

-

285

ขออนุมัติจ้างติดตัง้ ประตู

17,700.00

17,700.00 เฉพาะเจาะจง

นางณัฐสุดา มะโนมั่น

PO0600062010010

24/1/2019

-

-

286

ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

PR0600062010220

22/1/2019

-

-

287

ขออนุมัติซอื้

1,688.00

1,688.00 เฉพาะเจาะจง

จานชาม บางแสน

PR0600062010225

23/1/2019

-

-

หน ้า 22

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
14,900.00
14,900.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค
PR0600062010233 24/1/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

288

ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 4 รายการ (หมึกพิมพ์ Hp 131A )

289

ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 42 รายการ (วัสดุภาควิชาฯ )

9,717.00

9,717.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน BANCOM SHOP, นางกันยา PR0600062010234
ปัญญาณธรรม, ร้าน มารดา, นายวิชัย
มณูกุล, ร้าน กฤษณ์ อีเล็คทริค, ร้าน
ไพรเวชค้าวัสดุ, ร้าน เอส เอส
เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย และ บริษัท
บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

24/1/2019

-

-

290

ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 22 รายการ (วัสดุภาควิชาฯ )

6,906.85

6,906.85 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เจียบฮวด, ร้าน ไสว การช่าง, PR0600062010235
ร้าน ธนาดล, ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ,
นายอาทิตย์ เจริญแพทย์, ร้าน กฤษณ์
อีเลคทริค, นายไพรเดช สุทธิเรือง,
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด,
ห.จ.ก.สุขเกษมอะไหล่ยนต์ และ ร้าน
ฮ้อชุนหลีแมชินเนอรี่

24/1/2019

-

-

291

12,800.00

12,800.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0600062010232

24/1/2019

-

-

292

ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 1 รายการ (หมึกพิมพ์ Kyocera
FS-1028)
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต

1,439.00

1,439.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

PR0600062010229

24/1/2019

-

-

293

ขออนุมัติซอื้ -วัสดุอื่นๆ

6,527.00

6,527.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยส-ซายน์ จากัด

PR0600062010263

28/1/2019

-

-

294

ขออนุม้ติซอื้

663.00

663.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600062010261

28/1/2019

-

-

295

ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

76,601.30

76,601.30 เฉพาะเจาะจง

ร้านบัณฑิตเอกสาร, บริษัทบัณฑิตส
เตชันเนอรีจ่ ากัด
บริษัท ซีที เคมีคอล จากัด

PR0600062010267

29/1/2019

-

-

296

ขอซือ้ ของที่ระลึก

660.00

660.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสวสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

PR0600062010268

29/1/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
485.00
485.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
PR0600062010275 29/1/2019

297

ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต

298

ขออนุมัติซอื้ -วัสดุอื่นๆ จานวน 1 รายการ

3,145.80

3,145.80 เฉพาะเจาะจง

299

ขออนุมัติซอื้ -วัสดุอื่นๆ จานวน 8 รายการ

19,999.37

19,999.37 เฉพาะเจาะจง

300

ขออนุมัติซอื้ -หมึกเครือ่ งพิมพ์

20,915.00

20,915.00 เฉพาะเจาะจง

301

วัสดุอื่นๆ-จานวน 20 รายการ

5,906.00

5,906.00 เฉพาะเจาะจง

302

ขออนุมัติซอื้

1,638.00

1,638.00 เฉพาะเจาะจง

303

ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

34,314.90

304

ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 39 รายการ

305

ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด วอร์ด เมดิก

PR0600062010265

29/1/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซายน์ติฟิค เคมี
คอล ซัพพลาย
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600062010264

29/1/2019

-

-

PR0600062010266

29/1/2019

-

-

ร้านธีรเดช/ บางแสนแก๊ส/ ศ.
PR0600062010277
ประภัสสร/ คุณวนิดา/ ร้านไถ่เส็ง/บ.
ปิโตรเลียม 2016 จากัด
ร้านสุกัญญา จีนเมือง
PR0600062010276

30/1/2019

-

-

30/1/2019

-

-

34,314.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด

PR0600062010283

30/1/2019

-

-

14,029.87

14,029.87 เฉพาะเจาะจง

ร้านสอาดพานิช
ร้านคลังยาชลบุรี
ร้านสัมมาชีพ สาขาชลบุรี
ร้านเจียบฮวด
ร้านนิวแมนพาณิชย์
ร้านจานชาม บางแสน
ร้าน AQ COPPY
ร้านสดใส ก๊อบปี้
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด

PR0600062010279

30/1/2019

-

-

4,215.80

4,215.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด

PR0600062010284

30/1/2019

-

-

หน ้า 24

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

306

ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา

307

ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 8 รายการ

308

ขอจัดซือ้ น้ามันประจาเดือนมกราคม 2562

309

ขอจัดซือ้ กล่องพลาสติก เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารใน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ขอจัดซือ้ วัสดุในการทาควมสะอาดอาคารคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
ขอจัดซือ้ คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดทางาน
ในสานักงานคณบดี
ขอจัดซือ้ วัสดุ เพื่อใช้ในการจัดทางานในสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ขอจัดซือ้ วัสดุ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาเซรามิกส์
ขอจัดซือ้ ของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับบริษัท SB
Furniture จากัด
ขอจัดุซือวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ จานวน 1,600 บาท สาขากราฟิก
อาร์ตและกราฟิกมีเดีย จานวน 4,500 บาท ,สานักงาน
คณบดี จานวน 2,000 บาท

310
311
312
313
314
315

316
317
318

ขอจัดซือ้ วัสดุ
ขอจัดซือ้ แก๊ส เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาเซรามิกส์
ขอจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้า สาขาเซรามิกส์
4,700 บาท สาขาจิตรกรรม 2,500 บาท

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
4,280.00
4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จากัด
9,444.00
9,444.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียบฮวด
นายวิจิตร ศรีมีชัย
บริษัท เอ เอส ไซน์ จากัด
800.00
800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
นเนท จากด
2,677.14
2,677.14 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด โอเอ เฟอร์นิเจอร์

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0600062010285 30/1/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0600062010290

31/1/2019

-

-

PR0800062010008

7/1/2019

-

-

PR0800062010010

7/1/2019

-

-

บริษัท บีอาร์. บูรพา ซัพพลาย จากัด PR0800062010009

7/1/2019

-

-

บริษัทไอที ซิตี้ จากัด (มหาชน)

PR0800062010044

14/1/2019

-

-

บริษัท เอส พี วี ไอ จากัด (มหาชน)

PR0800062010049

15/1/2019

-

-

17,772.70

17,772.70 เฉพาะเจาะจง

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง

4,580.00

4,580.00 เฉพาะเจาะจง

170.00

170.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านหนองมนแก๊ส

PR0800062010051

16/1/2019

-

-

720.00

720.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0800062010052

17/1/2019

-

-

8,100.00

8,100.00 เฉพาะเจาะจง

นางกรกมล เสริมศรี

PR0800062010062

18/1/2019

-

-

890.00
1,200.00

890.00 เฉพาะเจาะจง
1,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน APP Studio
ร้านพิชสินีพาณิชย์

PR0800062010063
PR0800062010060

18/1/2019
18/1/2019

-

-

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุมารี เนื่องจานงค์

PR0800062010064

18/1/2019

-

-
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ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์
ขอจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ ในการจัดทา
โครงการศึกษาดูงานภาคสนามในรายวิชา
Collaboration for Design สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

320

321
322

323

ขอจัดจ้างแม่บ้านทาความสะอาดห้องพักรับรอง ณ
อาคารมีชัย ฤชุพันธุ์ ห้อง 228
ขอจัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ สาขานิเทศศิลป์ 535
บาท สาขาบัณฑิต 2,675 บาท สานักงาน 5,778
บาท
ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 1,500 บาท และพิมพ์
สติก๊ เกอร์ ติด ห้องน้า คณะศิลปกรรมศาสตร์ 500 บาท

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
17,628.25
17,628.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิทธ์ ซัพพลาย คอร์ปอเรชั่น PR0800062010061 18/1/2019
จากัด
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ
PR0800062010055 18/1/2019

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง

8,988.00

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

PR0800062010059

18/1/2019

-

-

8,988.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียริง่ จากัด PR0800062010058

18/1/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0800062010065

18/1/2019

-

-

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0800062010069

22/1/2019

-

-

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

PR0900062010007

8/1/2562

-

-

เรือนธรรมชาติ

PR0900062010018

9/1/2562

-

-

324

ขอจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ โครงการส่งเสริม
ศักยภาพด้านงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ในการศึกษา
ดูงาน เทศกาลศิลปะนานาชาติบางกอก อาร์ต เบียนนา
เล่ 2018

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

325

ขอเสนอทาตรายาง เนื่องจากคณะศึกษาศาสตร์เปลีย่ น
ทีมผูบ้ ริหารใหม่ หน่วยงานต่าง ๆ ของสานักงานคณบดี
จาเป็นต้องใช้ตรายางสาหรับประทับตราเอกสาร
ราชการต่าง ๆ

10,486.00

10,486.00 เฉพาะเจาะจง

326

ขอเสนอซือ้ กระเช้าของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้กับ
ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อเป็นการขอบคุณท่านที่มี
อุปการะคุณต่อคณะศึกษาศาสตร์ที่ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์
(รายชื่อตามเอกสารแนบ)

4,345.00

4,345.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปิยะนันท์ มาตแม้น

ปัญหำและอุปสรรค
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327

ขอเสนอซือ้ น้าดืม่ สาหรับให้บริการคณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนิสิต ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
ขอเสนอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ เพื่อใช้พิมพ์เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และเอกสารราชการต่าง ๆ
ของภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์
ขอเสนอซือ้ น้าดืม่ เพื่อสาหรับให้บริการคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนิสิต ที่ติดต่องานห้องงานบริการ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ขอเสนอซือ้ หมึกพิมพ์สี Inkjet Canon เพื่อใช้พิมพ์งาน
เอกสาร หนังสือราชการต่าง ๆ ของห้องสมุด ศูนย์
เทคโนโลยีการศึกษา
ขอเสนอซือ้ น้ายาล้างจาน และฟองน้า เพื่อใช้ทาความ
สะอาดอุปกรณ์จัดเบรค จัดเลีย้ งในห้องครัวของ สนง.
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์
ขอเสนอซือ้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ขนาด 500GB เพื่อใช้
เก็บไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์สานักงานภาควิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

328

329

330

331

332

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
140.00
140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้าดืม่ บ้านและสวน
PR0900062010023 10/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0900062010042

15/1/2562

-

-

245.00

245.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านน้าดืม่ บ้านและสวน

PR0900062010062

22/1/2562

-

-

2,950.00

2,950.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0900062010063

22/1/2562

-

-

850.00

850.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิลเทม
จากัด

PR0900062010059

22/1/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0900062010061

22/1/2562

-

-

นายยุทธภูมิ ปานสวัสดิ์

PR0900062010070

24/1/2562

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0900062010069

24/1/2562

-

-

333

ขอเสนอจ้างเหมาเดินสายปลัก๊ ไฟ พร้อมอุปกรณ์ ห้อง
คอมพิวเตอร์ (QS1-205) เนื่องจากมีการเพิ่มโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ให้จานวนตรงกับนิสิตที่ใช้งาน จาเป็นต้อง
เดินสายปลัก๊ ไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง

334

ขอเสนอซือ้ เมาส์คอมพิวเตอร์ และถ่าน BIOS
จาเป็นต้องซือ้ เมาส์เพื่อใช้เป็นตัวประกอบในการใช้
คอมพิวเตอร์ และถ่าน BIOS เนื่องจากเปิดคอมพิวเตอร์
ไม่ติด จาเป็นต้องซือ้ มาเปลีย่ น

450.00

450.00 เฉพาะเจาะจง
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ขอเสนอซือ้ ลูกปิดประตูห้องหัวหน้าภาควิชาวิจัยและ
จิตวิทยาประยุกต์ เนื่องจากล็อคประตูไม่ได้ เสือ่ มสภาพ
การใช้งาน จาเป็นต้องซือ้ มาเปลีย่ นให้ใช้งานได้ตามปกติ

336

ขอเสนอซือ้ วัสดุ สาหรับทาป้ายชื่อ จัดทาเอกสาร ให้
ตัวแทน โครงการตัวแทน สทศ. ประจาสนามสอบ
O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนาม
สอบ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2562

1,370.02

1,370.02 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0900062010072

337

ขอเสนอจ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ งรถบัสปรับอากาศ
40-0770 ชลบุรี เนื่องจากถึงกาหนดถ่ายน้ามันเครือ่ ง
เพื่อเป็นการบารุงรักษา ช่วยยืดอายุการใช้งาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขับขี่ (เลข 5203001010036)

17,090.04

17,090.04 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด

338

ขอเสนอเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ ง กรองอากาศ หัวเทียน
และคอยหัวเทียน รถตู้ นง 625 ชลบุรี เนื่องจากถึง
ระยะเวลาถ่ายน้ามันเครือ่ ง เพื่อเป็นการบารุงรักษา และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน (เลข 5303001010007)

10,657.20

10,657.20 เฉพาะเจาะจง

339

ขอเสนอทาป้ายไวนิล สาหรับติดป้ายแสดงความยินดี
บัณฑิตผูเ้ ข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา
2560 และประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนต้น ประจาปีการศึกษา 2562

5,339.30

340

ขอเสนอซือ้ หมึกพิมพ์ HP CF287A สาหรับพิมพ์
เอกสารราชการต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการ คณะ
ศึกษาศาสตร์
ขอซ่อมไฟฉุกเฉิน อาคารหอประชุมธารงฯ

8,700.00

341

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
250.00
250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ
PR0900062010071 25/1/2562

1,650.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

25/1/2562

-

-

PR0900062010077

28/1/2562

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด เวิลด์เทรด
ประเทศไทย

PR0900062010082

29/1/2562

-

-

5,339.30 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

PR0900062010085

30/1/2562

-

-

8,700.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0900062010086

30/1/2562

-

-

PR0206062010053

8/1/2562

-

-

1,650.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า นางอุ
28 ไรวรรณ ธาราภิญญา

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
342
343
344
345
346
347
348
349
350

351
352
353
354
355

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ขอซือ้ อุปกรณ์เสริม Iphone6s Iphone6Plus และ
Ipad เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุด
จ้างทาป้ายไวนิล โครงการศึกษาดูงานอาคารอนุรักษ์
พลังงานเฉลิมพระเกียรติฯ
จ้างทาความสะอาดเก้าอี้ ซักเบาะที่นั่งผนังพิง ห้อง
ประชุมใหญ่ อาคารหอศิลปฯ
จ้างซักพรมห้องประชุมใหญ่ อาคารหอศิลปฯ
จ้างซ่อมปั๊มน้า ตูค้ อนโทรล อาคารหอศิลป์ฯ
ล้างเครือ่ งปรับอากาศ อาคารหอศิลป์ฯ
ขอซ่อมรถทะเบียน ขจ-9857 ชลบุรี
ขอซ่อมรถยนต์ ขจ-5700 ชลบุรี เนื่องจากเครือ่ งยนต์มี
เสียงดังและมีรูปโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์
ขอจ้างทาป้ายไวนิล แจ้งจุดจอดรถของผูบ้ ริหารและ
ผูป้ ฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการแจ้งจุดจอดรถของผูบ้ ริหาร
และผูป้ ฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขอซ่อมรถทะเบียน ขล-687 ชลบุรี เนื่องจากเช็คระยะ
๖๐,๐๐๐ กิโลเมตร
ขอเปลีย่ นแบตเตอรีแ่ ละยางรถยนต์ ของรถยนต์
ทะเบียน ขล-687ชลบุรี
ขอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศห้อง KC-300 และKA-500
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ60ปี
ขอซือ้ วัสดุสาหรับซ่อมแซมห้องน้าหญิง ชั้น ๕
สานักงานอธิการบดี
ขอซือ้ ของที่ระลึก โครงการศึกษาดูงานอาคารประหยัด
พลังงาน วันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
10,320.00
10,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จากัด (มหาชน) PR0206062010052 8/1/2562
480.00

480.00 เฉพาะเจาะจง

70,500.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นางสาววลัญช์รัตน์ ทองระอา

PR0206062010079

9/1/2562

-

-

70,500.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PO0206062010005

10/1/2562

-

-

39,375.00
25,530.00
28,676.00
802.50
21,774.50

39,375.00 เฉพาะเจาะจง
25,530.00 เฉพาะเจาะจง
28,676.00 เฉพาะเจาะจง
802.50 เฉพาะเจาะจง
21,774.50 เฉพาะเจาะจง

ร้าน อรุณวิศวกรรม
นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์
ณัฐแอร์
ส.อารยยางยนต์
บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด

PO0206062010004
PO0206062010006
PO0206062010007
PR0206062010182
PO0206062010009

10/1/2562
10/1/2562
10/1/2562
15/1/2562
16/1/2562

-

-

510.00

510.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน สมาร์ท ปริน้ ท์

PR0206062010202

16/1/2562

-

-

2,627.39

2,627.39 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR0206062010220

17/1/2562

-

-

20,950.00

20,950.00 เฉพาะเจาะจง

ส.อารยยางยนต์

PR0206062010215

17/1/2562

-

-

55,533.00

55,533.00 เฉพาะเจาะจง

PO0206062010013

27/1/2562

-

-

1,342.85

1,342.85 เฉพาะเจาะจง

หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส
ร้านไถ่เส็ง

PR0206062010223

17/1/2562

-

-

720.00

720.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0206062010254

21/1/2562

-

-
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

356

ขอซ่อมบันไดเหล็กทางลงบัณฑิต อาหารหอประชุมฯ
เพื่อให้บริการกับนิสิต บุคลากร และผูม้ าติดต่อใช้บริการ

357

ซ่อมรถทะเบียน กธ-๒๗๗๙ ชลบุรี เนื่องจากแอร์ไม่เย็น
กระจกประตูหน้าไม่ทางาน
จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ต-๒๒๓๖ ชลบุรี เนื่องจากยาง
ล้อรถแตก
ขอซือ้ น้ามันเครือ่ ง๒จังหวะเพื่อใช้ดูแลรักษา
รถจักรยานยนต์และผสมน้ามันใส่เลือ่ ยยนต์
จ้างซ่อมลิฟท์ P2 อาคาร๖๐พรรษามหาราชินี๑ QS1
เนื่องจากพัดลมดูดอากาศไม่หมุนและกริง่ สัญญาณชารุด

6,436.05

6,436.05 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จากัด

PR0206062010264

2,782.00

2,782.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขการยาง

3,338.40

3,338.40 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

8,239.00

8,239.00 เฉพาะเจาะจง

361

จ้างล้างเครือ่ งปรับอากาศ อาคารประยูรฯ ๕๐ ปี เพื่อ
เตรียมพร้อมสาหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร

48,578.00

362

ขอซ่อมเครือ่ งโปรเจคเตอร์LCD 5000 Ansi Lumens

363

ขอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศห้อง KC-200และKA-500

364

ขอซือ้ ฮาร์ดดิสก์ สาหรับ CCTVเพื่อทดแทนของเดิมที่
ชารุด
จ้างซ่อมแซมชุดกระจกกรอบอลูมิเนียม ชั้น 7 อาคาร
50 ปี ศ.ประยูรฯ
ขอซ่อมเครือ่ งเติมอากาศบริเวณสวนนันทนาการ
จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขก-๒๓๔๓ ชลบุรี เนื่องจาก
เช็คระยะ ๔๒๐,๐๐๐ กม.
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานทางเดินหน้าห้อง ๕๐๐๒ พื้นกัน
สาด ห้องพื้นหลุดร่อนอาคารQS1

358
359
360

365
366
367
368

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
17,000.00
17,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008
PO0206062010012 21/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

22/1/2562

-

-

PR0206062010262

22/1/2562

-

-

PR0206062010261

22/1/2562

-

-

บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จากัด PR0206062010263

22/1/2562

-

-

48,578.00 เฉพาะเจาะจง

ณัฐแอร์

PO0206062010018

29/1/2562

-

-

21,507.00

21,507.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น จากัด

PO0206062010020

30/1/2562

-

-

30,388.00

30,388.00 เฉพาะเจาะจง

PO0206062010021

30/1/2562

-

-

8,550.00

8,550.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206062010278

23/1/2562

-

-

39,222.00

39,222.00 เฉพาะเจาะจง

โหน่ง เจริญก่อสร้าง

PO0206062010017

29/1/2562

-

-

4,680.00
24,770.50

4,680.00 เฉพาะเจาะจง
24,770.50 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์
บริษัท ออโต้ซิตี้ จากัด

PR0206062010279
PO0206062010019

24/1/2562
30/1/2562

-

-

34,260.00

34,260.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008

PO0206062020004

6/2/2562

-

-
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369

ขอซ่อมรถทะเบียน 40-0917 ชลบุรี

370

ขอซ่อมแซมรถยนต์ 40-0497 ชลบุรี เนื่องจากไฟ
เหลืองมองไม่เห็นเวลากลางคืน และขอตรวจระบบไฟ
ทั้งคัน
ล้างเครือ่ งปรับอากาศ อาคาร QS1
ขอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศห้อง916ชั้น9สานักงาน
อธิการบดี
ซ่อมรถทะเบียน ขค-5391 ชลบุรี เนื่องจากขอเปลีย่ น
ดูมล้อหลังด้านขวาเพราะเสือ่ มสภาพอายุการใช้งาน

371
372

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,243.00
5,243.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
PR0206062010323 29/1/2562
จากัด
25,573.00
25,573.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
PO0206062020006 8/2/2562
จากัด

บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จากัด

PR0206062010346

30/1/2562

-

-

PR0206062010345
PR0206062010355

30/1/2562
31/1/2562

-

-

22,684.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววลัญช์รัตน์ ทองระอา
บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด
ร้านแสนสุขการยาง

PR0206062010357

31/1/2562

-

-

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO0206062010025

31/1/2562

-

-

95,551.00

95,551.00 เฉพาะเจาะจง

15/1/2019

-

-

12,412.00

12,412.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม PO0206062010008
จากัด
ณัฐแอร์
PR0206062010340

30/1/2019

-

-

380

ขอความเห็้นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
(หมึกพิมพ์บัตรชนิดสี)
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ตรวจเช็คและล้างทาความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

4,220.50

4,220.50 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บ้านจิปาถะ

PR0206062010338

30/1/2019

-

-

381

ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

18,800.00

18,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062010339

30/1/2019

-

-

382

ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
(ซองผนึกแห้ง)

3,000.00

2,670.00 เฉพาะเจาะจง

บ.สยามแม็คโคร จก.

PR0206062010349

31/1/2019

-

-

378
379

480.00 เฉพาะเจาะจง
909.50 เฉพาะเจาะจง

22,684.00

-

-

377

480.00
909.50

-

-

376

2,542.86 เฉพาะเจาะจง

-

2/4/2562
30/1/2562

จ้างทาป้ายไวนิลจราจร เจาะตราไก่ 100x200 ซม.
ขอซ่อมแซมรถสวัสดิการ ๑๗ เนื่องจากสายรัดท่อไอ
เสียหักชารุดทาให้ท่อไอเสียห้อยลงมา
ขอซ่อมรถสวัสดิการ ๙ เนื่องจากดอกยางหมดเสือ่ มสภาพจากการใช้งาน
ขอเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผลระดับสูง

2,542.86

-

PO0206062040001
PR0206062010343

374
375

53,928.00 เฉพาะเจาะจง
1,498.00 เฉพาะเจาะจง

ข้อเสนอแนะ

ณัฐแอร์
ณัฐแอร์

373

53,928.00
1,498.00

ปัญหำและอุปสรรค
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ลำดับที่
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394

395

396

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
(ซองผนึกแห้ง)
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์
ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
(หมึกพิมพ์)
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่า
ระบบเสียง
ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์
ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม
ขออนุมัติเบิกเงินค่าแก้วน้า ที่รองแก้ว ถ้วยชา ที่รอง
ถ้วยชา ช้อนกาแฟ ช้อนและซ่อม
ขออนุมัติเบิกเงินค่าโปสเตอร์
ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์สี,หมึกพิมพ์เลเซอร์
ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์
ย-3924 เดิอน ม.ค 2562
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทาเช็ตผ้าใส่ถุงมือสาหรับฝึก
หัตถการ รายวิชา 73230459 ปฏิบัติการบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ
ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เอกสาร
ประชุมภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ครัง้ ที่ พิเศษ
3/2561
ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
73230359 และ 73230459 ภาควิชาสุขศึกษา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จก.
PR0206062010359 31/1/2019
76,400.00

76,400.00 เฉพาะเจาะจง

5,800.00

5,800.00 เฉพาะเจาะจง

90,308.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายเสวก สุระประเสริฐ

PR0206062010358

31/1/2019

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062010361

31/1/2019

-

-

90,308.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0206062010213

17/1/2019

-

-

14,100.00

14,100.00 เฉพาะเจาะจง

นายเสวก สุระประเสริฐ

PR0206062010229

18/1/2019

-

-

30,816.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206062010083

9/1/2562

-

-

PR0206062010138

11/1/2562

-

-

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด
ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0206062010234
PR0206062010304
PR1000062010016

20/1/2562
27/1/2562
3/1/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR1000062010014

3/1/2019

-

-

ร้านป้าเย็บผ้า ม.บูรพา

PR1000062010017

4/1/2019

-

-

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062010019

4/1/2019

-

-

บริษัท พารากอน แอสโซซิเอท จากัด PR1000062010018

4/1/2019

-

-

9,722.03

ตกลงราคา

16,585.00
1,772.75
9,500.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
9,500.00 เฉพาะเจาะจง

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

140.00

140.00 เฉพาะเจาะจง

13,580.00

13,580.00 เฉพาะเจาะจง
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
397
398
399
400
401
402

403

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดทาการ์ดอวยพรปีใหม่
ขออนุมัติเบิกเงินค่าทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการสานสายใยพี่น้องปลืม้ พัฒนา
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทาป้ายไวนิล โครงการส่งเสริม
อนามัยสิง่ แวดล้อม 2562
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถ วันที่ 25 ม.ค 2562
ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการส่งเสริมอนามัย
สิง่ แวดล้อม 2562
ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุจัดกิจกรรมฐานนันทนาการ
และกิจกรรมฮาเฮ กิจกรรมเปิดปลืม้ โครงการสาน
สายใยพี่น้องปลืม้ พัฒนา
ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมนันทนาการและ
กิจกรรมกีฬาฮาเฮ โครงการสานสายใยพี่น้องปลืม้ พัฒนา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,200.00
3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
PR1000062010021 7/1/2019
560.00
560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์
PR1000062010024 8/1/2019
800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

1,300.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้าน PP Sign Maker&Solution

PR1000062010027

8/1/2019

-

-

1,300.00 เฉพาะเจาะจง

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา

PR1000062010026

8/1/2019

-

-

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR1000062010028

8/1/2019

-

-

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR1000062010022

8/1/2019

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR1000062010023

8/1/2019

-

-

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR1000062010041

9/1/2019

-

-

404

ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เอกสาร
การประชุมภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข 1/2562

168.00

168.00 เฉพาะเจาะจง

405

ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซม หลอดไฟ,สายไฟ
ห้องเรียน 501
ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมปั๊มน้าและเปลีย่ นอุปกรณ์ชัก
โครกห้องน้าอาจารย์ ชั้น 4
ขออนุมัติเบิกเงินค่าซือ้ หลอดไฟและเบรคเกอร์
ขออนุมัติเบิกเงินค่าดอกไม้,พวงมาลัย,ธูป,เทียนและ
สายสิญจน์
ขออนุมัติเบิกเงินค่าทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งาน
ครบรอบ 27 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์

23,219.00

23,219.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008

PR1000062010039

9/1/2019

-

-

12,412.00

12,412.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008

PR1000062010037

9/1/2019

-

-

4,665.20
1,500.00

4,665.20 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR1000062010036
PR1000062010047

9/1/2019
10/1/2019

-

-

10,230.00

10,230.00 เฉพาะเจาะจง

บ.กิจไพศาล ไลท์ตงิ้ จากัด
ร้านเมืองใหม่สังฆภัณฑ์,ร้านนะโม
ดอกไม้สด (โม)
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR1000062010045

10/1/2019

-

-

406
407
408
409
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410
411
412
413
414

ขออนุมัติเบิกเงินค่าทาลูกกุญแจประตู
ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดถวายสังฆทาน จานวน 9 ชุด
ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ จานวน 28 รายการ
ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ ย-3924
ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึก มอบให้แก่สถานที่
อนุเคราะห์สาหรับจัดกิจกรรม 1 สสจ.ระยองและ
สาธารณสุขอาเภอศรีราชา
ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคูม่ ือสาหรับ
แหล่งฝึก
ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเสริมทักษะการใช้
ห้องปฏบัติการอย่างปลอดภัย
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเคลือบกระดาษและปริน้ สี ใช้ใน
โครงการเสริมทักษะการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย

415
416
417

418
419

420

421

422

ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ ภาควิชาพื้นฐาน
สาธารณสุข
ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคูม่ ือสาหรับ
นิสิตและสมุดบันทึกการฝึกฯ โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชี่พสาธารณสุข
ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกให้แก่ทุกมหาวิทยาลัยที่
เข้าร่วมโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 37
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทาโปสเตอร์นาเสนอผลงาน
นิทรรศการของโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย ครัง้ ที่ 37
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทาป้ายไวนิลจัดบูธนิทรรศการ
ของโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่
37

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
270.00
270.00 เฉพาะเจาะจง
4,950.00
4,950.00 เฉพาะเจาะจง
31,701.00
31,701.00 เฉพาะเจาะจง
1,810.00
1,810.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ร้านกุญแจทอง
ร้านเมืองใหม่สังฆภัณฑ์
ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช
นายไพฑูรย์ โฉมสาย
ร้านโมเน่ต์

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR1000062010044 10/1/2019
PR1000062010046 10/1/2019
PR1000062010053 11/1/2019
PR1000062010067 14/1/2019
PR1000062010069 15/1/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062010068

15/1/2019

-

-

2,055.47

2,055.47 เฉพาะเจาะจง

PR1000062010071

15/1/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส. ซายน์
อุปกรณ์เคมี
ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062010070

15/1/2019

-

-

6,400.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062010072

17/1/2019

-

-

11,080.00

11,080.00 เฉพาะเจาะจง

นายพลากร บุญชู

PR1000062010076

18/1/2019

-

-

9,750.00

9,750.00 เฉพาะเจาะจง

นายพลากร บุญชู

PR1000062010086

21/1/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายพลากร บุญชู

PR1000062010088

21/1/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา

PR1000062010085

21/1/2019

-

-
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423

ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุจัดบูธนิทรรศการโครงการ
สาธารณสุขสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 37

424

ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างจัดทาแผ่นพับโครงการสุข
ศาสตร์สานใจ สานสายใยพี่น้อง
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทาป้ายไวนิล โครงการสุข
ศาสตร์สานใน สานสายใยพี่น้อง
ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera Tk-174

425
426
427
428

429
430
431
432

433

434

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
510.00
510.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
PR1000062010087 21/1/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1,900.00

1,900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน Copy Doc

PR1000062010089

22/1/2019

-

-

2,020.00

2,020.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านตะวันออกสติก๊ เกอร์

PR1000062010090

22/1/2019

-

-

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062010092

22/1/2019

-

-

ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ ใช้ในโครงการสุข
ศาสตร์สานใจ สานสายใยพี่น้อง
ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 70222459
การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการด้านสุขภาพ

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062010091

22/1/2019

-

-

730.00

730.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062010095

23/1/2019

-

-

ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถบัสส่งนิสิตในการออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
ขออนุมัติเบิกเงินค่ายาฉีดยุง

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศรีราชาทัวร์ จากัด

PR1000062010094

23/1/2019

-

-

132.00

132.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR1000062010098

24/1/2019

-

-

ขออนุมัติบเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera
Tk-174 ภาควิชาอนามัยสิง่ แวดล้อม
ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายวิชา
70251060 การสัมนาการวิจัยและประเมินผล
สาธารณสุข
ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 71354060 อา
ชีวอนามัยและความาปลอดภัยประยุกต์

6,400.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062010099

24/1/2019

-

-

925.00

925.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062010097

24/1/2019

-

-

4,130.00

4,130.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส

PR1000062010096

24/1/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.วงศ์ทรายทอง

PR1300062010001

3/1/2019

-

-

ซือ้ วัสดุเชื้อเพลิงวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95 ทะเบียน
รถจักรยานยนต์ 1 กพ 2337 ชลบุรี
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วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ
1,800.00
1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ
5,500.00
5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ

435
436

ซือ้ ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือจานวน 12 เล่ม
ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสารA 4 70 แกรม

437
438

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตปู้ รับอากาศจานวน 1 คัน
จ้างเหมาบริการรถยนต์รถตูป้ รับอากาศจานวน 1 คัน

439
440
441

จ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศจานวน 1 คัน
จ้างถ่ายเอกสารสีจานวน 10 ชุด
ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

3,700.00
2,100.00
36,000.00

3,700.00 เฉพาะเจาะจง
2,100.00 เฉพาะเจาะจง
36,000.00 เฉพาะเจาะจง

442
443
444
445
446
447
448
449

ค่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์จานวน 1 ห้อง
ซือ้ กระดาษF14 80 แกรมจานวน 1 รีม
ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 17 เอ
ซือ้ วัสดุเชื้อเพลิงจานวน 35 ลิตร
จ้างเหมาบริการรถยนต์
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตปู้ รับอากาศจานวน 1 คัน
ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 83 เอ
จ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ งรถตูท้ ะเบียน นค 7341
ชลบุรี
จ้างถ่ายเอกสารจานวน 12006 หน้า
จ้างเปลีย่ นแม่ปั๊มคลัทซ์บน-ล่างรถกระบะทะเบียน บล
7421 ชบ.
ซือ้ สายยางขนาด 40 เมตรจานวน 1 เส้น
จ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ
จ้างถ่ายเอกสารจานวน 932 หน้า
ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถและหนังสือพิมพ์

15,000.00
175.00
2,000.00
800.00
2,800.00
2,800.00
2,000.00
8,988.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
175.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
800.00 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
8,988.00 เฉพาะเจาะจง

4,802.40
5,350.00
1,200.00
5,145.60
372.80
1,400.00

450
451
452
453
454
455

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR1300062010002 3/1/2019
PR1300062010003 4/1/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR1300062010021
PR1300062010014

7/1/2019
7/1/2019

-

-

นายชูชาติ พรหมศิริ
บ้านคอมพิวเตอร์
บริษัท อมรินทร์ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์
ทรานสปอร์ต จากัด
ห้องประชุมธารง
ร้านจิปาถะ
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
หจก.วงศ์ทรายทอง
นายชูชาติ พรหมศิริ
นายชูชาติ พรหมศิริ
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ร้านแสนุขการยาง

PR1300062010026
PR1300062010030
PR1300062010029

8/1/2019
9/1/2019
9/1/2019

-

-

PR1300062010028
PR1300062010033
PR1300062010041
PR1300062010046
PR1300062010051
PR1300062010050
PR1300062010058
PR1300062010056

9/1/2019
9/1/2019
14/1/2019
15/1/2019
17/1/2019
17/1/2019
21/1/2019
21/1/2019

-

-

4,802.40 เฉพาะเจาะจง
5,350.00 เฉพาะเจาะจง

บ้านคอมพิวเตอร์
ร้านเจริญผล อะไหล่ 2

PR1300062010057
PR1300062010082

21/1/2019
23/1/2019

-

-

1,200.00 เฉพาะเจาะจง
5,145.60 เฉพาะเจาะจง
372.80 เฉพาะเจาะจง
1,160.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไพรเวช
บ้านคอมพิวเตอร์
บ้านคอมพิวเตอร์
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานครและ
ร้านเกษากร

PR1300062010083
PR1300062010087
PR1300062010088
PR1600062010055

24/1/2019
31/1/2019
31/1/2019
2/1/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

456

ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่

457

ขออนุมัติซอื้ Handy drive

458

ขออนุมัติซอื้ วัสดุงานบ้านงานครัวจานวน 10 รายการ

459

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,800.00
4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600062010021 10/1/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1,690.00

1,690.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1600062010040

16/1/2019

-

-

15,408.00

15,408.00 เฉพาะเจาะจง

PR1600062010049

21/1/2019

-

-

ขออนุมัติซอื้ ป้ายติดหน้าห้องอาจารย์

1,900.00

1,900.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด แสนรัตน์พัฒนา
(2541)
ร้าน ซีเคอร์เทน

PR1600062010050

21/1/2019

-

-

460

ขออนุมัติเสนอจ้างทานามบัตร

1,872.50

1,872.50 เฉพาะเจาะจง

PR1700062010001

2/1/2019

-

-

461

ขออนุมัติเสนอจ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ

3,959.00

3,959.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ม เอ็น คอมพิว ออฟเซท
จากัด
นิวทาวน์ เทคนิค

PR1700062010004

2/1/2019

-

-

462

ขออนุมัติเสนอซือ้ ไมโล 1,000 กรัม

930.00

930.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR1700062010002

2/1/2019

-

-

463

ขออนุมัติเสนอซือ้ น้าดืม่ แบบถัง

1,085.00

1,085.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน

PR1700062010003

2/1/2019

-

-

464

ขออนุมัติเสนอซือ้ พวงหรีดดอกไม้สด

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสงสว่าง

PR1700062010011

4/1/2019

-

-

465

ขออนุมัติเสนอซือ้ ถ่านอัลคาไลน์

5,237.76

5,237.76 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR1700062010019

8/1/2019

-

-

466

ขออนุมัติเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์

493,402.50

493,402.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน)

PO1700062010002

10/1/2019

-

-

PR1700062010030

10/1/2019

467

ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

1,995.00

1,995.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR1700062010033

15/1/2019

-

-

468

ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

2,570.00

2,570.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR1700062010043

19/1/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

469

ขออนุมัติเสนอจ้างทาเล่มวารสารวิทยาลัยฯบูรพาปริทัศน์

470

ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน
1/2562
ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการความร่วมมือ
กิจกรรม ''งานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ'')

471

472

473
474
475

476

477

478

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
16,000.00
16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภรณ์ รืน่ รวย
PR1700062010050 22/1/2019
400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการฝึกปฏิบัติการ
ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561)
ขออนุมัติซอื้ อาหารกุ้ง จานวน 3 ลูก เพื่อใช้ในการเลีย้ ง
กุ้งทะเลของศูนย์วิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

3,360.00

3,360.00 เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติจ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้าจานวน 5 รายการ
เนื่องจากเกิดการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้าทาให้มอเตอร์
ไหม้ไม่สามารถใช้งานได้
ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุสานักงาน จานวน
19 รายการ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาพืช
เศรษฐกิจ
ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 3 รายการ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนรายวิชาสัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเล

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,060.00

1,060.00 เฉพาะเจาะจง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติจ้างทาป้ายไวนิลและโรลอัพเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์(โครงการความร่วมมือกิจกรรม ''งาน
มหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ'')
ขออนุมัติซอื้ พวงหรีด (นายวราวุธ สุมน)

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท
นายอนุรักษ์ ห้วยใหญ่/เสนอราคา
1,000 บาท

PR1800062010001

3/1/2019

-

-

PR1800062010011

8/1/2019

-

-

ร้านพี.พี.ไซน์เมกเกอร์/เสนอราคา
20,000 บาท

PO1800062010001

8/1/2019

-

-

ร้านดอกไม้บุษบา/เสนอราคา 1,000 PR1800062010020
บาท
นางสาวพรณภัช ชัยสงคราม/เสนอ PR1800062010021
ราคา 3,500 บาท
นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช
PR2100062120031

24/1/2019

-

-

29/1/2019

-

-

1/1/2019

-

-

ร้านน้อยไดนาโม

PR2100062120027

3/1/2019

-

-

นางปราณี บุญมานะ,ร้าน๒๐ บาท,
ร้านฟาร์มไม้น้าภูเก็ต,ร้านจ.เจริญ
พาณิชย์ลร้าน๒ต้าพลาสติก
นางวรรณี ผลมณี

PR2100062010022

3/1/2019

-

-

PR2100062010023

3/1/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
7,678.00
7,678.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จากัด PR2100062010024 7/1/2019
(มหาชน)

479

ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์ จานวน 1 โครงการ เพื่อ
เป็นวัสดุและอุปกรณ์ ในกิจกรรมเล่นเกมส์และแจกของ
รางวัลในงานวันเด็กประจาปี พ.ศ. 2562

480

ขออนุมัติจ้างทา Roll up แนะนาหลักสูตร จานวน 1
โครงการ สาหรับประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล ในการจัดโครงการร่วมจัด
นิทรรศการงานชงโคบาน วิชาการ พ.ร. ปีการศึกษา
2561

1,296.00

1,296.00 เฉพาะเจาะจง

481

ขออนุมัติจ้างทาความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง 306)
เพื่อทาความสะอาดห้องพักคณบดี สาหรับรับรองสอน
นิสิตในที่ปรึกษาของอาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี
เรือ่ งการนับอายุหมึกจาก Statolit ของคณะเทคโนโลยี
ทางทะเล

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

482

ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหะวันที่ 9 มกราคม 2562
เพื่อรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมเจรจาและหารือความร่วมมือ
วิชาการงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนฯลฯ

4,500.00

483

ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนัวันที่ 9 มกราคม 2562
เพื่อรับ-ส่งวิทยากรรายวิชา 834465 การจัดการสถาน
แสดงพันธุส์ ัตว์น้าสาธารณะ(ดร.วรเทพ มุธุวรรณ) รับ
จากบ้านพัก จ.ชลบุรี มาสอน ณ ม.บูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี

484

ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมและ
นิทรรศการ เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการโครงการกุ้งจันท์
62 (ครัง้ ที่ 23 )

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านไอปริน้

PR2100062010025

8/1/2019

-

-

นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์

PR2100062010028

8/1/2019

-

-

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2100062010026

8/1/2019

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2100062010027

8/1/2019

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเก๊าอะแควเรียม,ร้านไอปริน้ ,ร้าน PR2100062010041
พิทยาก๊อปปี้เซ็นเตอร์,โรงพิมพ์จิรเมธ

15/1/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

485

ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันที่ 17 มกราคม 2562
เพื่อรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจา
คณะเทคโนโลยีทางทะเล ครัง้ ที่ 1/2562 ณ สานัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

486

ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตุป้ รับอากาศ วันที่ 23
มกราคม 2562 เพื่อรับ-ส่ง วิทยากรรายวิชา834465
การจัดการสถานแสดงพันธุส์ ัตว์น้าสาธารณะ (ดร.วร
เทพมุธุวรรณ)

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

487

ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จานวน 11
รายการ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติทางทะเล
ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 26
มกราคม 2562 เพื่อรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมนาเสนอ
ผลงาน งานวิชาการเกษตร ครัง้ ที่ 20 ประจาปี
การศึกษา 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น

28,804.40

28,804.40 เฉพาะเจาะจง

2,800.00

489

ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 30
มกราคม พ.ศ.2562 เพื่อรับ-ส่งวิทยากรรายวิชา
834465 การจัดการสถานแสดงพันธุส์ ัตว์น้าสาธารณะ
(ดร.วรเทพ มุธุวรรณ)

490

ขออนุมัติจ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อนามาใช้
ประชาสัมพันธ์โครงการ ''มารยาทสากล สาหรับคน
Gen Z''
ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก จานวน 1 รายการ เพื่อนามา
เป็นของที่ระลึกสาหรับวิทยากรในโครงการ ''มารยาท
สากลสาหรับคน Gen Z''

488

491

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,500.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์
PR2100062010043 16/1/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายสมมิตร เจริญพร

PR2100062010044

22/1/2019

-

-

บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จากัด

PR2100062010046

24/1/2019

-

-

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2100062010047

25/1/2019

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2100062010050

29/1/2019

-

-

1,700.00

1,700.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไอปริน้ ท์

PR2200062120083

2/1/2019

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวศิรินภา ศรีสุข

PR2200062120082

2/1/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

492

ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 10 รายการ เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
ขออนุมัติซอื้ ก๊าซหุงต้ม จานวน 1 ถัง เพื่อใช้ในการ
เตรียมอาหารในการเลีย้ งเชื้อการเรียนการสอนรายวิชา
การเกษตร
ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 13 รายการ เพื่อ
ใช้ในวิชาปฏิบัติการเคมีและวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

493

494

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
12,850.00
12,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮกรีน ไฮโดรโปนิกส์
PR2200062010022 3/1/2019
395.00

395.00 เฉพาะเจาะจง

29,981.40

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านอ้วน

PR2200062010020

3/1/2019

-

-

29,981.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จากัด

PR2200062010021

3/1/2019

-

-

บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จากัด

PR2200062010024

4/1/2019

-

-

495

ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 28 รายการ เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติการจุลชีววิทยาหลักการเพาะเลีย้ ง
เนื้อเยือ่ พืช การปรับปรุงพันธุพ์ ืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
และการวินิจโรคพืช

99,643.75

99,643.75 เฉพาะเจาะจง

496

ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันที่ 17 มกราคม 2561
เพื่อรับ-ส่งวิทยากรในโครงการ ''มารยาทสากลสาหรับ
คน Gen Z'' จากกรุงเทพมหานคร -มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2200062010057

4/1/2019

-

-

497

ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันที่ 10 มกราคม 2562
เพื่อรับ-ส่งคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ประชุมวันที่ 10 ม.ค.2562 ณ ม.บูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR2200062010025

8/1/2019

-

-

498

ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันที่ 18 มกราคม 2562
เพื่อรับ-ส่ง วิทยากรในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ พูด
อย่างปร Go to stage จากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตจันทบุรี ถึง กรุงเทพมหานคร

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2200062010046

11/1/2019

-

-

499

ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการ เพื่อใช้ใน
โครงการปลูกฝังคุณธรรมนาความสุขสุช่ ีวิต ประจาปี
พ.ศ.2562

150.00

150.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2200062010035

11/1/2019

-

-

หน ้า 41

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเที่ยงผลไม้แปรรูป
PR2200062010036 11/1/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

500

ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก เพื่อใช้ในโครงการปลูกฝัง
คุณธรรมนาความสุขสุช่ ีวิต ประจาปี พ.ศ.2562

501

ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก จานวน 1 โครงการ เพื่อ
นามาใช้เป็นของที่ระลึกในโคงการแลกเปลีย่ นภาษาและ
วัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยตงเหริน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

กลุม่ แม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี

PR2200062010050

14/1/2019

-

-

502

ขออนุมัติค่าวัสดุประกอบโครงการ เพื่อนามาใช้ในโคง
การแลกเปลีย่ นภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยตง
เหริน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันที่ 15 มกราคม 2562
เพื่อรับ-ส่งอาจารย์ในคณะเพื่อเดินทางไปปรึกษาหารือ
งานวิจัย
ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก เพื่อมอบให้กับวิทยากรทีมา
บรรยายในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ EBC
Personnality Training ประจาปี พ.ศ.2562
ขออนุมัติจ้างเหมายานพหานะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 18
มกราคม 2562 เพื่อรับ - ส่งอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์เดนทางเข้าร่วมประชุมสัมนานาเสนอ
การทดลองการเก็บรักษาลาไยยด้วยตูค้ อนเทนเนอร์

2,650.00

2,650.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านวายทีเค,ร้านพีซีสแกน,

PR2200062010051

14/1/2019

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2200062010048

14/1/2019

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบุญเที่ยงผลไม้แปรรูป

PR2200062010056

17/1/2019

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2200062010055

17/1/2019

-

-

ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันที่ 19 มกราคม 2562
เพื่อรับ-ส่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เดิน
ทางเข้าพบคุณไผทสันต์ โพธิทัต ที่บริษัท Mappoint
Asia (Thailand) Public Limted

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2200062010054

17/1/2019

-

-

503

504

505

506
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

507

ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันที่ 26 มกราคม 2562
เพื่อรับ-ส่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้า
รับการอบรม The Front Line leader ของสถาบัน
พัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ต เพาเวอร์ส

508

ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์จานวน 12 รายการ เพื่อ
ใช้สาหรับเดินระบบน้าในแปลงทดลอง
ขออนุมัติซ่อมเครือ่ ง Shaking Incubator (ตูค้ วบคุม
อุณหภูมิแบบเขย่า) จานวน 1 เครือ่ ง ที่เสียไม่สามารถ
ใช้งานได้ให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

509

510

511
512
513

514

ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 10 รายการ เพื่อ
ใช้สาหรับเดินระบบน้าในแปลงทดลอง ของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนรวม (ห้อง
L107, L506, L507 และ L509)
ขออนุมัติซอื้ ตูเ้ ย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จานวน 1 ตู้ เพื่อ
ใช้ในห้อง L507 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม
ขออนุมัติจ้างติดตัง้ กระจกชั้นเหล็กวางชิ้นงาน
เครือ่ งประดับผลงานนิสิต จานวน 4 รายการ เพื่อให้ชั้น
เหล็กวางชิ้นงานเครือ่ งประดับผลงานนิสิตสามารถใช้ใน
การจัดแสดงผลงานนิสิตได้
ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์จัดวางเครือ่ งมือใน
ห้องปฏิบัติการอัญมณีและเครือ่ งประดับจานวน 4
รายการ เพื่อใช้จัดเครือ่ งมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ใน
ห้องเรียน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,500.00
4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์
PR2200062010071 24/1/2019

4,494.00

4,494.00 เฉพาะเจาะจง

22,000.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านพรชัยเขาไร่ยา

PR2200062010076

28/1/2019

-

-

22,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ์ จากัด

PR2200062010080

30/1/2019

-

-

42,763.62

42,763.62 เฉพาะเจาะจง

สินพานิช

PR2200062010079

30/1/2019

-

-

310,000.00

310,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์

PO2300062120001

1/2/2019

-

-

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จันทบุรี โทรทัศน์บริการ จากัด PR2300062120009

2/1/2019

-

-

9,951.00

9,951.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ธนาภัทธอลูมิเนียม

PR2300062010007

3/1/2019

-

-

3,400.00

3,400.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวคณิตา ชื่นน้อย

PR2300062120041

3/1/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

515

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพการทางานของ
เครือ่ ง X-Ray Fluorescence (XRF) เพื่อให้เครือ่ งมี
ประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการ เพื่อใช้
ประกอบการทากิจกรรมของนิสิตคณะอัญมณีใน
โครงการ อัญมณี Big Cleaning Day
ขออนุมัติซอื้ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 24 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด เพื่อใช้ใน
การถ่ายภาพกิจกรรม/โครงการของคณะอัญมณี

516

517

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
36,380.00
36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทยแลนด์) PR2300062010013 15/1/2019
จากัด
3,700.00

3,700.00 เฉพาะเจาะจง

43,000.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นางสาวจุฬาฤดี ทองทิพย์

PR2300062010027

17/1/2019

-

-

43,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอส.บี.แล็บ แอนด์ ซายน์

PR2300062110060

21/1/2019

-

-

518

ขออนุมัติจ้างเหมาทากล่องไม้จัดแสดงงานนิทรรศการ
เคลือ่ นที่ จานวน 1 งาน เพื่อจ้างเหมาทากล่องไม้ใช้ใน
การจัดแสดงงาน ตกแต่ง จัดนิทรรศการเคลือ่ นที่

70,520.00

70,520.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวกัณฐิกา เพชรชื่นสกุล

PR2300062010036

28/1/2019

-

-

519

ขออนุมัติซอื้ อัญมณีสังเคราะห์สาหรับการเรียนการสอน
วิชาประดับอัญมณี
ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก จานวน 4 ชุด เพื่อมอบให้กับ
วิทยากรในโครงการ ''Soft Skill'' สูก่ ารพัฒนาตนเอง
ตลอดชีวิต
ขออนุมัติซอื้ ปลัก๊ ไฟสนาม 4 หัว พร้อมสายไฟ เพื่อใช้
ต่อสายไฟกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องหล่อเครือ่ งประดับ

4,290.00

4,290.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวจารุวรรณ สุทธิรัตน์

PR2300062010043

31/1/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุภาภรณ์ อ้อนอุบล

PR2300062010042

31/1/2019

-

-

4,260.00

4,260.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวพินทุดา ถาวรวงศ์

PR2300062010044

31/1/2019

-

-

ขออนุมัติซ่อมแซมกล้องวงจรปิด(CCTV) เปลีย่ นหม้อ
แปลงไฟฟ้า(Switching adapter) จานวน 7 ตัว เพื่อ
ทดแทนหม้อแปลงไฟฟ้า(Switching adapter)เดิมที่
ชารุด

2,450.00

2,450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทร PR2400062010011
นิคส์ จากัด

3/1/2019

-

-

520

521

522

หน ้า 44

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
47,000.00
47,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PO2400062010005 3/1/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

523

ขออนุมัติซอื้ หนังสือ Strategic Management and
Business Policy : Toward Global Sustainability
จานวน 47 เล่ม เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการ
จัดการเรียนสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

524

ขออนุมัติซอื้ หนังสือ Retailing Management จานวน
8 เล่ม เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดการเรียน
สอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ขออนุมัติซอื้ หนังสือ Research Methods For Leisure
and Tourism : A Practical Guide จานวน 7 เล่ม
เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดการเรียนสอนนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา

7,616.00

7,616.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2400062010008

3/1/2019

-

-

6,634.25

6,634.25 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2400062010004

3/1/2019

-

-

526

ขออนุมัติซอื้ หนังสือ Human Resource
Management จานวน 13 เล่ม เพื่อใช้เป็นเอกสาร
ประกอบในการจัดการเรียนสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

17,459.00

17,459.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PO2400062010004

3/1/2019

-

-

527

ขออนุมัติซอื้ หนังสือ Essentials of Corporate
Finance AGE จานวน 32 เล่ม เพื่อใช้เป็นเอกสาร
ประกอบในการจัดการเรียนสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

33,920.00

33,920.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PO2400062010001

3/1/2019

-

-

528

ขออนุมัติซอื้ หนังสือ Essentals of MIS จานวน 6 เล่ม
เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดการเรียนสอนนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
ขออนุมัติซอื้ หนังสือ Entrepreneurship จานวน 8 เล่ม
เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดการเรียนสอน
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

8,287.50

8,287.50 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2400062010002

3/1/2019

-

-

9,044.00

9,044.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2400062010007

3/1/2019

-

-

525

529
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
31,040.00
31,040.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PO2400062010002 3/1/2019

530

ขออนุมัติซอื้ หนังสือ Business Research Methods
จานวน 32 เล่ม เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการ
จัดการเรียนสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษ

531

ขออนุมัติซอื้ หนังสือ The Art And Science Of
Leadership จานวน 10 เล่ม เพื่อใช้เป็นเอกสาร
ประกอบในการจัดการเรียนสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

10,540.00

10,540.00 เฉพาะเจาะจง

532

ขออนุมัติจ้างทาป้ายไวนิล จานวน 1 ป้าย สาหรับใช้
ตกแต่งสถานที่ในโครงการทาบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้น
ปีใหม่ ประจาปี พ.ศ. 2562
ขออนุมัติซอื้ หนังสือ ต่อยังไงไม่ให้เป็นรอง (Never Split
The Difference) เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
จัดการเรียนการสอน
ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ถังใส จานวน 29 ถัง เพื่อใช้สาหรับ
บริโภค ประจาแต่ละชั้นภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ของคณะฯ
ขออนุมัติค่าเครือ่ งไทยธรรมและสังฆทาน (ดอกไม้พร้อม
ธูปเทียน จานวน 9 ชุด) สาหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ ใน
การจัดโครงการทาบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ประจาปี พ.ศ. 2562 (10ม.ค.62)

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

314.10

314.10 เฉพาะเจาะจง

1,015.00

1,015.00 เฉพาะเจาะจง

135.00

135.00 เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติค่าเครือ่ งไทยธรรมและสังฆทาน (สังฆทาน
จานวน 9 ชุด) เพื่อเป็นสังฆทานสาหรับถวายพระภิกษุ
สงฆ์ ในโครงการทาบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ประจาปี พ.ศ. 2562 (10ม.ค.62)

2,706.00

2,706.00 เฉพาะเจาะจง

533

534

535

536

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PO2400062010003

3/1/2019

-

-

ร้านหนึ่งศิลป์

PR2400062010005

3/1/2019

-

-

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2400062010019

7/1/2019

-

-

นส.จี๊ด มณีรัตน์

PR2400062010020

7/1/2019

-

-

ร้าน นะโม ดอกไม้สด (โม)

PR2400062010021

8/1/2019

-

-

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน)

PR2400062010022

8/1/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

537

ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
สาหรับใช้ในการจัดโครงการทาบุญตักบาตรเนื่องในวัน
ขึ้นปีใหม่ ประจาปี พ.ศ. 2562 (10ม.ค.62)

538

ขออนุมัติค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1
กช 637 เพื่อใช้ในการเดินทางปฏิบัติงานราชการของ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

539

540

541

542

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
215.00
215.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นะโม ดอกไม้สด (โม)
PR2400062010023 8/1/2019

60.00

60.00 เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติซอื้ หนังสือ Financial Accounting 1 เล่ม
และ Horngren's Financial and Managerial
Accounting 1 เล่ม เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบใน
การจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตของคณะฯ

2,554.25

ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร 3 เครือ่ ง ชั้น 9 เพื่อใช้ในงาน
สานักงาน/งานจัดการเรียนการสอน และพิมพ์เอกสาร
งานวิชาการของคณาจารย์
ขออนุมัติซอื้ หนังสือ Sustainability in the
Hospitality Industry: Principles of Sustainable
Operations เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดการ
เรียนสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ขออนุมัติค่าซ่อมแซม และบารุงรักษารถยนต์(รถตู้)
ทะเบียน ฮท 107 กทม. (เช็คระยะครบ 240,000 กม.)
เพื่อซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์ สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการของคณะฯ

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR2400062010040

16/1/2019

-

-

2,554.25 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2400062010039

16/1/2019

-

-

3,485.42

3,485.42 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
จากัด

PR2400062010052

17/1/2019

-

-

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PO2400062010006

22/1/2019

-

-

5,962.58

5,962.58 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR2400062010057

23/1/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

543

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
เพื่อส่งอาจารย์ชาวต่างชาติที่มาสอนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะฯ
ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ถังใส 26 ถัง สาหรับใช้ในการบริโภค
ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติของคณะฯ
ขออนุมัติค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1
กช 637 เพื่อใช้ในการเดินทางปฏิบัติงานราชการของ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

544
545

546

549

ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ขนาด 18.90 ลิตร จานวน 60 ถัง
และขนาด 600 มล. จานวน 50 แพ็ค เพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภคภายในสานักงานของคณะฯ
ขออนุมัติซอื้ ระบบภาพและเสียง ขนาด 200 ที่นั่ง
ตาบลแสนสุข อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จานวน
3 ชุด
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทยฯ เดือนมกราคม 2562
ขออนุมัติซอื้ แก๊สหุงต้ม

550

ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม

551

ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิงรับส่งเอกสารเดือนมกราคม
2562
ขออนุมัติจัดซือ้ น้ายาดับเพลิง

547

548

552
553

ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมและ
เผยแพร่ความรูท้ างการแพทย์แผนไทยฯ-ศูนย์บริการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิง์ าม
PR2400062010059 23/1/2019

910.00

910.00 เฉพาะเจาะจง

80.00

80.00 เฉพาะเจาะจง

5,100.00

5,100.00 เฉพาะเจาะจง

1,123,500.00 1,123,500.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
380.00

380.00 เฉพาะเจาะจง

13,900.00

13,900.00 เฉพาะเจาะจง

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

2,808.75

2,808.75 เฉพาะเจาะจง

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นส.จี๊ด มณีรัตน์

PR2400062010065

30/1/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR2400062010066

30/1/2019

-

-

ร้านสุภรทิพย์

PR2400062010067

30/1/2019

-

-

บริษัท พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี
จากัด

PO2400062010007

31/1/2019

-

-

นายพินิต เผ่าจินดา/ เสนอราคา
4,230 บาท
บูรพาแก๊ส/เสนอราคา 380 บาท

PR2700062010002

2/1/2019

-

-

PR2700062010004

2/1/2019

-

-

ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY /
เสนอราคา5,024.70 บาท
หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
บาท
บริษัท พันแสน ซัพพลาย จากัด /
เสนอราคา 2,808.75 บาท
Infinity Copy Print /เสนอราคา
538 บาท

PR2700062010003

2/1/2019

-

-

PR2700062010001

2/1/2019

-

-

PR2700062010005

2/1/2019

-

-

PR2700062010016

15/1/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,520.00
2,520.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ. (Top
PR2700062010017 16/1/2019
Supermarket / เสนอราคา 692.17
บาท
25,236.20
25,236.20 เฉพาะเจาะจง ร้านสินวัฒนา,หจก.ชัยประดิษฐ์,หจก. PR2800062010013 23/1/2019
เหล็กวัฒนา,ร้านวัฒนาโลหะกิจ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

554

ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนวิชาเภสัช
พฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 18 มค 62

555

ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุ เพื่อใช้สร้างโรงเรือน
สุกร สาหรับการจัดการเรียนการสอน

556

ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR2800062010017

31/1/2019

-

-

557

ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมารถยนต์ จาก
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ไปยัง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย PR3300062010020

14/1/2562

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายไพวัลย์ อัฒโน

PR3300062010021

15/1/2562

-

-

559

ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศ
และการแสดงมุทิตาจิต ประจาปีการศึกษา 2561

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บี.พี.เพื่อนนักเรียน และบริษัท
สยามแม็คโครจากัด (มหาชน)

PR3300062010026

28/1/2562

-

-

560

ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR3300062010028

31/1/2562

-

-

561

ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายอะคริลิค จานวน 6 ป้าย

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

2/1/2019

-

-

562

ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทาเล่มฝึกโครงการ
ฝึกปฏิบัติงานกายภาพบาบัดทางคลินิก 3 ประจาปี
การศึกษา 2561 ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
ในระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2562

285.40

285.40 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาที่ตก PR3600062010001
ลงจ้าง 4,500 บาท
น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600062010002
285.40 บาท

3/1/2019

-

-

558
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
9,270.00
9,270.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย (ชลบุรี) ราคาที่ตกลง
จ้าง 9,270 บาท
19,200.00
19,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาที่ตกลง
ซือ้ 19,200 บาท
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จาปาบุรี ราคาที่ตกลง
จ้าง 5,000 บาท
300.00
300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน์ เสนอ
ราคา 300 บาท
139.10
139.10 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ราคาที่ตกลงซือ้ 139.10
บาท
22,500.00
22,500.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศ
ไทย ราคาที่ตกลงซือ้ 22,500 บาท

563

ขออนุมัติจัดซือ้ น้ายา/สารเคมี จานวน 19 รายการ

564

ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ จานวน 6 หลอด

565

ขออนุมัติจัดจ้างติดตัง้ ผนังยิปซัม่ บอร์ด จานวน 1 งาน

566

ขออนุมัติจัดจ้างเปลีย่ นสวิตเปิด-ปิดไฟ จานวน 1 จุด

567

ขออนุมัติจัดซือ้ กาวอีพ็อกซี่ จานวน 1 ชุด (เงินหมุน)

568

ขออนุมัติจัดซือ้ หุ่นจาลองอาหาร จานวน 1 รายการ

569

ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

8,346.00

8,346.00 เฉพาะเจาะจง

570

ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อรับ
- ส่ง ผศ.ดร.จามร สมณะ มาสอนในรายวิชา 680204
ประสาทในวันที่ 28 มกราคม 2562

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

571

ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทาเล่มฝึก
ปฏิบัติงานกายภาพบาบัดทางคลินิก 4 ประจาปี
การศึกษา 2561 ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ ในระหว่างวันที่
4 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562

6,826.50

6,826.50 เฉพาะเจาะจง

572

ขออนุมัติจัดจ้างปั๊มกุญแจ จานวน 3 ดอก (กุลธรา
สารองจ่าย)
ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 3 เครือ่ ง

85.00

85.00 เฉพาะเจาะจง

3,531.00

3,531.00 เฉพาะเจาะจง

573

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR3600062010005 7/1/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PO3600062010001

11/1/2019

-

-

PR3600062010010

8/1/2019

-

-

PR3600062010009

8/1/2019

-

-

PR3600062010029

11/1/2019

-

-

PO3600062010002

14/1/2019

-

-

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
PR3600062010031
ราคาที่ตกลงซือ้ 8,346 บาท
นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง PR3600062010030
จ้าง 2,900 บาท

12/1/2019

-

-

12/1/2019

-

-

น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจ้าง
6,826.50 บาท

PR3600062010034

14/1/2019

-

-

นายสมศักดิ์ ปันดี ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600062010035
85 บาท
บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียริง่ จากัด PR3600062010037
ราคาที่ตกลงจ้าง 3,531 บาท

15/1/2019

-

-

16/1/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,500.66
8,500.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR3600062010042 17/1/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 8,500.66 บาท
9,630.00
9,630.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด สามลดา ราคาที่ PR3600062010045 17/1/2019
ตกลงจ้าง 9,630 บาท

574

ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 31 รายการ

575

ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A3 จานวน 500
แผ่น เพื่อใช้สาหรับการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร
ผูส้ นใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่าง ๆ

576

ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
โภชนาการคลินิก 1 (อ.อุไรภรณ์สารองจ่าย)

1,286.93

1,286.93 เฉพาะเจาะจง

577

ขออนุมัติจัดซือ้ สาย Lan และเครือ่ งคิดเลข

1,216.19

1,216.19 เฉพาะเจาะจง

578

2,687.95

2,687.95 เฉพาะเจาะจง

1,700.00

1,700.00 เฉพาะเจาะจง

580

ขออนุมัติจัดซือ้ กรอบอะคริลิคแนวนอน A4 จานวน 10
อัน
ขออนุมัติจัดจ้างทาสติกเกอร์ใสพร้อมติดตัง้ ป้าย จานวน
1 ชิ้น
ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมระบบแขนกั้น จานวน 1 ชุด

18,511.00

18,511.00 เฉพาะเจาะจง

581

ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

5,885.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง

582

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการทาความสะอาด ห้อง 206
จานวน 1 งาน

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

583

ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสารเคมี จานวน 1 รายการ

18,190.00

18,190.00 เฉพาะเจาะจง

584

ขออนุมัติจัดซือ้ เทป จานวน 4 กล่อง เพื่อใช้สาหรับการ
เรียนการสอนรายวิชาโปรเจคฯ สาขากายภาพบาบัด

1,836.00

1,836.00 เฉพาะเจาะจง

579

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน
สาขาที่ 00083ราคาที่ตกลงซือ้
1,286.93 บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 1,216.19 บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 2,687.95 บาท
นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ ราคาที่ตกลงจ้าง
1,700 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ไอเดียอีส ราคาที่
ตกลงจ้าง 18,511 บาท
บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 5,885 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ประกอบทรัพย์
คลีน เซอร์วิส ราคาที่ตกลงจ้าง 1,200
บาท
บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 18,190 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

PR3600062010049

17/1/2019

-

-

PR3600062010052

18/1/2019

-

-

PR3600062010050

18/1/2019

-

-

PR3600062010051

18/1/2019

-

-

PO3600062010003

23/1/2019

-

-

PR3600062010059

22/1/2019

-

-

PR3600062010058

22/1/2019

-

-

PO3600062010004

25/1/2019

-

-

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด ราคา PR3600062010061
ที่ตกลงซือ้ 1,836 บาท

23/1/2019

-

-

หน ้า 51

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาที่ตก PR3600062010065 24/1/2019
ลงจ้าง 4,000 บาท
1,331.39
1,331.39 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน PR3600062010066 24/1/2019
สาขาที่ 00083ราคาที่ตกลงซือ้
1,331.39 บาท
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ สุวิชาพาณิชย์ ราคาที่ตก PR3600062010076 28/1/2019
ลงจ้าง 2,800 บาท

585

ขออนุมัติจัดจ้างทา Roll up จานวน 1 ชุด

586

ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนรายวิชาโภชนการ
คลินิก 1 (อ.อุไรภรณ์สารองจ่าย)

587

ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อรับ
- ส่ง นพ.สาเริง รางแดงมาสอนรายวิชา 68533559
วิทยาเซลล์นอกระบบนรีเวช ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

588

ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ จานวน 5 กล่อง

5,750.00

5,750.00 เฉพาะเจาะจง

589

ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้าประปาเข้าบ่อพัก
จานวน 1 งาน
ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 จานวน 3.831
ลิตร (เงินหมุน)
ขออนุมัติจัดซือ้ ถ่านและเทปผ้า จานวน 8 รายการ

8,180.00

8,180.00 เฉพาะเจาะจง

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง

2,373.09

2,373.09 เฉพาะเจาะจง

592

ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
โภชนาการคลินิก 1 (อ.นริศาสารองจ่าย)

2,007.03

2,007.03 เฉพาะเจาะจง

593

ซือ้ หมึกสาหรับเครือ่ งถ่ายเอกสารยีห่ ้อริโก้ จานวน 9
หลอด
ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ

34,150.00

34,150.00 เฉพาะเจาะจง

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง

ซือ้ ตาข่ายญี่ปุ่นกรองแสง พร้อมติดตัง้ จานวน 55 ตารา
เมตร
ซือ้ ชุดไส้กรองเครือ่ งกรองน้า (ระบบกรองน้า 5 ขั้นตอน)
จานวน 1 ชุด

19,250.00

19,250.00 เฉพาะเจาะจง

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

590
591

594
595
596

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาที่ตกลง
ซือ้ 19,200 บาท
นายสมชาย จาปาบุรี ราคาที่ตกลง
จ้าง 8,180 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร
ราคาที่ตกลงซือ้ 100 บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 2,373.09 บาท
เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน
สาขาที่ 00083ราคาที่ตกลงซือ้
2,007.03 บาท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR3600062010073

28/1/2019

-

-

PR3600062010074

28/1/2019

-

-

PR3600062010078

29/1/2019

-

-

PR3600062010079

30/1/2019

-

-

PR3600062010088

31/1/2019

-

-

PO3800062010002

4/1/2562

-

-

หจก.ธิดามหานคร

PR3800062010020

4/1/2562

-

-

ร้าน อรุณวิศวกรรม

PO3800062010001

4/1/2562

-

-

นิวทาวน์ เทคนิค

PR3800062010023

4/1/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

597
598

จ้างทาเล่มหนังสือประกอบการเรียน รายวิชา 889530
สถาปัตยกรรมองค์การ จานวน 3 เล่ม
จ้างเหมายานพาหนะ รถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไป-กลับจาก ม.บูรพา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร

599

ซือ้ หัว RJ-45 (ตัวผู้) จานวน 600 หัว

600
601

เบิกค่าน้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
ซือ้ วัสดุ จานวน 10 รายการ ที่ใช้ในการจัดโครงการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ (KST) ครัง้ ที่ 11

602

603
604

605
606
607
608
609

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
840.00
840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส
PR3800062010022 4/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062010021

4/1/2562

-

-

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR3800062010039

9/1/2562

-

-

100.00
11,680.80

100.00 เฉพาะเจาะจง
11,680.80 เฉพาะเจาะจง

หจก.ธิดามหานคร
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR3800062010038
PO3800062010003

9/1/2562
11/1/2562

-

-

ซือ้ กระดาษอาร์ตมัน 190g จานวน 6 แพ็ค สาหรับใช้
ในการจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (KST) ครัง้
ที่ 11
จ้างจัดทาเอกสารประกอบการอบรม จานวน 25 เล่ม

480.00

480.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR3800062010041

11/1/2562

-

-

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส

PR3800062010043

11/1/2562

-

-

จ้างเหมายานพาหนะ รถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
เดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง ม.ศรีปทุม บางเขน
กรุงเทพ ในวันที่ 17 มกราคม 2562
จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม (Proceeding)
จานวน 60 เล่ม
จ้างทาป้ายผ้าพร้อมสกรีน จานวน 60 ชิ้น
จ้างซ่อมเปลีย่ น Mainboard เครือ่ งคอมพิวเตอร์
จานวน 1 เครือ่ ง
จ้างทาของที่ระลึก (กระเป๋า) จานวน 10 ชิ้น
จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด สูง 2.4 เมตร กว้าง 3.2 เมตร
จานวน 1 ป้าย

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062010042

11/1/2562

-

-

4,980.00

4,980.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชลบุรีการพิมพ์

PR3800062010050

15/1/2562

-

-

600.00
3,745.00

600.00 เฉพาะเจาะจง
3,745.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ยูเนี่ยนสตาร์
PR3800062010046
บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR3800062010052

15/1/2562
15/1/2562

-

-

4,625.00
1,150.00

4,625.00 เฉพาะเจาะจง
1,150.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านยูเนี่ยน สตาร์
ร้านตะวันออกสติก๊ เกอร์

15/1/2562
15/1/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

610

ซือ้ หน่วยบันทึกข้อมูล Flash Drive 16 GB จานวน 60
อัน
จ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ เปลีย่ นหลอดภาพ จานวน 1
เครือ่ ง
จ้างซักผ้าระบายสีขาว ผ้าปูโต๊ะ พร้อมรีด
ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
จ้างเหมาแม่บ้านทาความสะอาด ห้องเรียน MIT
MIT-S1 MIT- S2 เดือน กุมภาพันธ์ 2562
จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ เดินทางจาก ม.
บูรพา ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จานวน 2 คัน ในวันที่
23 ม.ค. 2562 และเดินทาง จากสนามบินสุวรรณภูมิ
มายัง ม.บูรพา จานวน 2 คัน ในวันที่ 26 ม.ค. 2562

611
612
613
614
615

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,025.00
8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดดิง้ จากัด PR3800062010048 15/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR3800062010058

16/1/2562

-

-

1,050.00
100.00
1,500.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง
100.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน คุรอร ซักรีด
หจก.ธิดามหานคร
นางพิมพ์พา สิงห์ทอง

PR3800062010054
PR3800062010057
PR3800062010053

16/1/2562
16/1/2562
16/1/2562

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062010055

16/1/2562

-

-

616

ซือ้ ของที่ระลึก (ผ้าพันคอ) จานวน 2 ชิ้น สาหรับมอบ
ให้ Keynote ในโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
Knowledge and Smart Technology (KST) ครัง้ ที่
11

2,550.00

2,550.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ดาหลาบาติก

PR3800062010064

17/1/2562

-

-

617

จ้างซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เปลีย่ นแผงวงจรหลัก
Mainboard จานวน 1 เครือ่ ง และเปลีย่ นหลอดภาพ
จานวน 1 เครือ่ ง
ซือ้ หนังสือประกอบการสอน จานวน 1 เล่ม

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR3800062010065

18/1/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

21/1/2562

-

-

ซือ้ น้ามันสาหรับเติรถจักรยานยนต์ของคณะ
จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
เดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง โรงไฟฟ้าบางประกง ใน
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562
ซือ้ แผงวงจร Router Board จานวน 10 อัน
ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ

100.00
2,000.00

100.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง

สมาคมสถาบันบริหารโครงการ แชพ PR3800062010066
เตอร์ ประเทศไทย
หจก.ธิดามหานคร
PR3800062010068
นายโกมล ฤทธิง์ าม
PR3800062010067

22/1/2562
22/1/2562

-

-

25/1/2562
31/1/2562

-

-

618
619
620

621
622

11,235.00
100.00

11,235.00 เฉพาะเจาะจง สตางค์ คอมพิวเตอร์
100.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า หจก.ธิ
54 ดามหานคร

PO3800062010004
PR3800062010074

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
623

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

624
625

ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ถังใส 18.9 ลิตร จานวน 31 ถัง
สาหรับให้บริการบุคลากรภายในคณะ
จ้างเดินท่อประปาภายนอกอาคาร จานวน 1 งาน
ขอซ่อมแซมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ Notebook

626
627

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,085.00
1,085.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน
PR3800062010075 31/1/2562
27,350.00
16,500.00

27,350.00 เฉพาะเจาะจง
16,500.00 เฉพาะเจาะจง

ขอซ่อมแซมประตูกระจก

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

628

ขอซือ้ น้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2กษ
1375 ชลบุรี ประจาเดือนมกราคม 2562
ซือ้ วัสดุสานักงาน

9,726.30

9,726.30 เฉพาะเจาะจง

629

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์สานักงาน

9,952.11

9,952.11 เฉพาะเจาะจง

630

ขออนุมัติจ้างเหมาทาความสะอาด ประจาปีงบประมาณ
2562
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัวและวัดุเพื่อใช้ใน
ห้องระบบแสง

23,200.00

23,200.00 เฉพาะเจาะจง

759.00

759.00 เฉพาะเจาะจง

632

ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงานและวัสดุการเรียนการสอน

26,029.99

26,029.99 เฉพาะเจาะจง

633
634

ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาเปียโน
ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ Sumsung D203E

5,100.00
10,500.00

5,100.00 เฉพาะเจาะจง
10,500.00 เฉพาะเจาะจง

635

ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุกุญแจเลือ่ น,ลูกบิดประตูและถังทา
ความสะอาด
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ใน
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะดนตรีฯ

2,588.00

2,588.00 เฉพาะเจาะจง

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

631

636

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้าน อรุณวิศวกรรม
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด/
เสนอราคา 16,500.00 บาท
นายสมศักดิ์ ปันดี/เสนอราคา
750.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท
บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จากัด/
เสนอราคา 9,726.30 บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)/
เสนอราคา 9,952.11 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด บี.เจ.เซอร์วิส 2018

PO3800062010005
PO3900062010003

31/1/2562
7/1/2562

-

-

PR3900062010013

9/1/2562

-

-

PR3900062010010

9/1/2562

-

-

PR3900062010019

16/1/2562

-

-

PR3900062010025

22/1/2562

-

-

PO4100062010001

22/1/2019

-

-

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/85 บาท,
MR.D.I.Y.(bangkok)co.,Ltd/ 674
บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)/
26,029.99 บาท
นายอานนท์ นามวงค์/5,100 บาท
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/10,500 บาท

PR4200062010018

9/1/2562

-

-

PR4200062010020

9/1/2562

-

-

PR4200062010021
PR4200062010022

11/1/2562
14/1/2562

-

-

MR.D.I.Y.(bangkok)co.,Ltd/
2,588 บาท
นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา/
4,000 บาท

PR4200062010023

16/1/2562

-

-

PR4200062010027

18/1/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,700.00
2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ/2,700 บาท PR4200062010028 21/1/2562

637

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์

638

ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในสานักงานคณะดนตรีและ
การแสดง
ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร,จัดทาตรายาง,ซือ้ น้าดืม่
และลวดเชื่อมแว่นตาเชื่อม

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

3,657.00

3,657.00 เฉพาะเจาะจง

640

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

641

ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาบันไดเหล็ก ขึ้น-ลงระหว่างชั้น1
และชั้น 2อาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและการแสดง

39,075.00

39,075.00 เฉพาะเจาะจง

642

500.00

643

ขออนุมัติจ้างทาพวงหรีด เพื่อแสดงความเสียใจต่อการ
เสียชีวิตของ อ.สมสกุล กิ่งวงษา
ขออนุมติจ้างถ่ายเอกสาร

644
645
646

639

บริษัทสยามแม็คโคร จากัด/6,981
บาท
ร้านสดใส ก๊อปปี้/772 บาท, นาย
กิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์/300 บาท
,หจก.คณิศร/2,400 บาท,ร้านไพร
เวชค้าวัสดุ/185 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR4200062010031

28/1/2562

-

-

PR4200062010030

28/1/2562

-

-

นายทวีป สุระประเสริฐ/3,500 บาท PR4200062010034

31/1/2562

-

-

นายธีรชัย กิตติอังกูล/39,075 บาท

PR4200062010032

31/1/2562

-

-

500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสงสว่าง

PR4300062010001

3/1/2019

-

-

450.75

450.75 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR4300062010009

11/1/2019

-

-

ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและทาเล่มหลักสูตร

1,380.00

1,380.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR4300062010016

31/1/2019

-

-

ค่าจ้างเหมายานพาหนะวันที่28ธันวาคม2561
ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันที่ 26 ธันวาคม 2561
เพื่อรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมเจรจาหารือการดาเนินงาน
ระบบบาบัดน้าเสียเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ ร่วมกับ กร.พล
ภัทร พฤษนานนท์ กทม.

4,500.00
5,000.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร
นายสมมิตร เจริญพร

PR4400062120007
PR4400062120006

2/1/2019
2/1/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,500.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์
PR4400062010005 24/1/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

647

จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อรับ-ส่ง ผูร้ ักษาการแทน
ผูอ้ านวยการสานักพัฒนานวัตกรรมและเจ้าหน้าที่
เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 25
มกราคม พ.ศ. 2562

648

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครัง้ ที่ 1/2562 วันอังคารที่ 15
มกราคม พ.ศ. 2562
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งผูบ้ ริหารและ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยศึกษา ดูงานวันที่ 23 มกราคม
พ.ศ. 2562
ขออนุมัติจัดซือ้ น้าดืม่ สาหรับใช้งานในสานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย
ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษสาหรับใช้งานในโครงการเสริม
ศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุน่ ใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมประเภทนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายเฉลิม จรัลรัมย์

PR4500062010001

8/1/2562

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายเสน่ห์ ศรีแก้ว

PR4500062010002

8/1/2562

-

-

70.00

70.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด คณิศร

PR4500062010005

9/1/2562

-

-

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR4500062010008

10/1/2562

-

-

652

ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึกสาหรับการเข้าศึกษาดูงาน ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บุปผาชาติ หน้าศาล

PR4500062010009

10/1/2562

-

-

653

ขออนุมัติจัดจ้างค่าถ่ายเอกสารประกอบโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคปลาย ปี
การศึกษา 2561 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ขออนุมัติจัดจ้างทาเล่มวาระและเอกสารแนบ
ประกอบการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัย ครัง้ ที่ 1/2562 วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ.
2562

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR4500062010010

11/1/2562

-

-

640.00

640.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR4500062010012

14/1/2562

-

-

649

650
651

654
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,012.00
6,012.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR4500062010013 14/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

655

ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงานสาหรับใช้งานในโครงการ
เสริมศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุน่ ใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมประเภทนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

656
657
658

ขออนุมัติจัดทาตรายาง
ขออนุมัติจัดซือ้ น้าดืม่
ขอจัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์เพื่อใช้สาหรับศักยภาพและ
พัฒนานักวิจัยรุน่ ใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัย
และนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา
ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคูม่ ือการใช้งาน
ระบบ I-Thesis
จัดซือ้ น้าดืม่ สาหรับใช้งานในสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

2,400.00
70.00
5,000.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง
70.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ต้นบุญการพิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจากัด คณิศร
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR4500062010017
PR4500062010016
PR4500062010019

18/1/2562
18/1/2562
22/1/2562

-

-

1,300.00

1,300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR4500062010018

22/1/2562

-

-

855.00

855.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด คณิศร

PR4500062010020

25/1/2562

-

-

661

จัดซือ้ วัสดุสานักงานสาหรับใช้งานในโครงการเสริม
ศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุน่ ใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมประเภทนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

5,560.99

5,560.99 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR4500062010021

25/1/2562

-

-

662

กระดาษสาหรับใช้งานในโครงการเสริมศักยภาพและ
พัฒนานักวิจัยรุน่ ใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัย
และนวัตกรรมประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

5,599.95

5,599.95 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR4500062010022

25/1/2562

-

-

663

ซือ้ น้าดืม่ เนสท์เล่เพียวไลฟ์ จานวน 1 รายการ

2,700.06

2,700.06 เฉพาะเจาะจง

2/1/2019

-

-

664

ซือ้ พาย,คุกกี้ จานวน 1 รายการ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

2/1/2019

-

-

665

ซือ้ คุก้ กี้ จานวน 1 รายการ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดนวัต แดรีโ่ ปรดักส์ จากัด/ PR7080062010006
ราคาที่เสนอ 2,700.06 บาท
คุณชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /ราคา PR7080062010003
ที่เสนอ 1,500 บาท
คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร/ราคาที่ PR7080062010007
เสนอ 1,500 บาท

2/1/2019

-

-

659
660
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
9,900.00
9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 9,900 บาท
26,346.77
26,346.77 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
/ราคาที่เสนอ 26,346.77 บาท
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส /
ราคาที่เสนอ 3,140 บาท
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอชั่นเนอรี่ จา
กัด,บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์
จากัด (มหาชน)/ราคาที่เสนอ 5,000
บาท

666

น้าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 3 เที่ยว

667

ซือ้ ไอศกรีมวอลล์ จานวน 9 รายการ

668

วัสดุไฟฟ้า และปรับอากาศ จานวน 3 รายการ

669

วัสดุอื่นๆ และของที่ระลึก จานวน 6 รายการ

670

วัสดุไฟฟ้า จานวน 4 รายการ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

671

ซือ้ ลูกชิ้น จานวน 3 รายการ

5,458.00

5,458.00 เฉพาะเจาะจง

672

ซือ้ สินค้า จานวน 2 รายการ

4,845.00

4,845.00 เฉพาะเจาะจง

673

วัสดุพิธีสงฆ์ จานวน 5 รายการ

4,600.00

4,600.00 เฉพาะเจาะจง

674

ซือ้ อิชิตัน จานวน 1 รายการ

15,750.00

15,750.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR7000062010002 2/1/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR7080062010001

2/1/2019

-

-

PR7000062010004

2/1/2019

-

-

PR7000062010005

2/1/2019

-

-

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส /
ราคาที่เสนอ 4,860 บาท
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด/
ราคาที่เสนอ 5,458 บาท
บริษัท จอมธนา จากัด/ราคาที่เสนอ
4,845 บาท
ร้านธรรมรส สังฆภัณฑ์,
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม
จากัด,บริษัท สยามแม๊คโคร จากัด
(มหาชน)/ราคาที่เสนอ 3,761 บาท

PR7000062010003

2/1/2019

-

-

PR7080062010002

2/1/2019

-

-

PR7080062010004

2/1/2019

-

-

PR7000062010006

2/1/2019

-

-

นายสามารถ ยิม้ ชื่น /ราคาที่เสนอ
15,750 บาท

PR7080062010005

2/1/2019

-

-
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675

วัสดุก่อสร้าง จานวน 5 รายการ (ล้อดุมแป้ปขอบ 14”
1 ชุด, ลูกปืน 4 ลูก, เพลารถเข็น 110 cm 1 ชิ้น, ล้อ
8” 1 ล้อ, ขาหน้ารถเข็น 1 ชุด) - เงินรับฝากเงินรายได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล

676

วัสดุสานักงาน(หมึกเครือ่ งพิมพ์) จานวน 1 รายการ

677

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,530.00
2,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ราคาที่เสนอ PR7000062010013 3/1/2019
2,530 บาท

4,173.00

4,173.00 เฉพาะเจาะจง

ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดและดูแลสวนของศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล ปี 2562 (1 ตค-30 กย. 62) งวดที่ 1 เดือน
ตุลาคม 2561 - เงินรับฝากเงินรายได้

14,160.00

14,160.00 เฉพาะเจาะจง

678

วัสดุก่อสร้าง 23 รายการ (ที่ดูดกระจก , ลูกกลิง้ ทาสี,
ชุดไขควง, พุกเหล็ก, ล้อยาง, สายหล่อหัว VCT, ล้อยาง,
แปรงทาสี , ดอกสว่าน , เกียงตกแต่ง, บล็อกตัววาย,
ฯลฯ ) - เงินรับฝากเงินรายได้

6,528.00

679

ค่าจ้างพิมพ์วัสดุโฆษณา จานวน 4 รายการ

680
681

682

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค / PR7000062010016
ราคาที่เสนอ 4,173 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม. PO7000062010001
อินเตอร์เทค จากัด /ราคาที่เสนอ
14,160 บาท

3/1/2019

-

-

3/1/2019

-

-

6,528.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ /ราคาที่เสนอ
6,528 บาท

PR7000062010014

3/1/2019

-

-

9,790.50

9,790.50 เฉพาะเจาะจง

3/1/2019

-

-

วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้า) จานวน 3 รายการ

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

4/1/2019

-

-

ป้ายผูส้ นับสนุนสถานเลีย้ งสัตว์น้าเค็ม ในโครงการ
ร่วมมือกัน...สร้างสรรค์แหล่งเรียนรูท้ างทะเล จานวน 5
รายการ (เงินบริจาค-สนับสนุนAQu)
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่
ทรัพย์สิน ณ ศูนย์เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล บางแสน ปี 2562
(1 ตค. 61-30 กย. 62) งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2561

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์ PR7000062010015
ไทซิง่ จากัด /ราคาที่เสนอ
9,790.50 บาท
นางอนงค์ ยิม้ ละมัย, ร้านลีฮ้ วดสุน / PR7000062010024
ราคาที่เสนอ 9,550 บาท
บริษัท นีช ดีซายน์ แอนด์ โปรดักชั่น PR7000062120075
จากัด /ราคาที่เสนอ 59,920 บาท

4/1/2019

-

-

32,960.00

32,960.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี
อินเตอร์การ์ด จากัด /ราคาที่เสนอ
32,960 บาท

4/1/2019

-

-
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683

น้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 3 เที่ยว

684

วัสดุสานักงาน (เข้าสต๊อก) จานวน 6 รายการ

685

ซือ้ ไอศกรีมวอลล์ จานวน 8 รายการ

686

ซือ้ ลูกชิ้น จานวน 1 รายการ

687

วัสดุก่อสร้าง(กาซิลิโคนใส) จานวน 1 รายการ

688

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,900.00
9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่ PR7000062010019 4/1/2019
เสนอ 9,900 บาท
3,106.00
3,106.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จากัด PR7000062010021 4/1/2019
/ราคาที่เสนอ 3,106 บาท
14,602.10
14,602.10 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062010009 4/1/2019
ราคาที่เสนอ 14,602.10 บาท
4,920.00

4,920.00 เฉพาะเจาะจง

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง

เครือ่ งสูบน้าทะเล จานวน 1 เครือ่ ง (สถานีวิจัยย่อย
ชะอา) มอเตอร์มิตชู 7.5 HP 3 สาย, ปั๊มน้าเพาเวอรี่ 3
นิ้ว,แท่น+มู่เล่ย์+สายพาน
ซือ้ บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป จานวน 2 รายการ

38,520.00

38,520.00 เฉพาะเจาะจง

8,039.98

8,039.98 เฉพาะเจาะจง

690

ซือ้ สินค้า(ถ้วยไอศกรีม) จานวน 110 แพ็ค เพื่อนามา
ขายไอศกรีมตักในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

4,843.36

4,843.36 เฉพาะเจาะจง

691

ค่าจ้างพิมพ์วัสดุโฆษณา(อิ้งค์เจ็ทไวนิล) จานวน 3 งาน
''สาหรับการจัดกิจกรรมวันเด็ก ครัง้ ที่ 34 ประจาปี
งบประมาณ 2562''
ค่าจ้างเช่าเครือ่ งเสียง จานวน 1 ชุด ''สาหรับกิจกรรมวัน
เด็กประจาปี 2562 ครัง้ ที่34'' ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม
2562

8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

689

692

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด PR7080062010010
/ราคาที่เสนอ 4,920 บาท
ร้านไพรเวชค้าวัสดุ /ราคาที่เสนอ
PR7000062010025
190 บาท
บริษัท สหชัย มอเตอร์ (1999) จากัด PR7000062010026
/ราคาที่เสนอ 38,520 บาท

4/1/2019

-

-

4/1/2019

-

-

4/1/2019

-

-

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติง้ แอนด์
PR7080062010008
ดิสทริบิวชั่น จากัด /ราคาที่เสนอ
8,039.98 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส PR7080062010014
แอนด์ ซัพพลาย /ราคาที่เสนอ
4,843.36 บาท
บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์ PR7000062010027
ไทซิง่ จากัด/ราคาที่เสนอ 8,346 บาท

4/1/2019

-

-

7/1/2019

-

-

7/1/2019

-

-

นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ / ราคาที่เสนอ PR7000062010029
6,000 บาท

7/1/2019

-

-
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693

ซือ้ สินค้า วัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบการขาย จานวน
25 รายการ เพื่อนามาขายและใช้ในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
ซือ้ ของขวัญของรางวัล จานวน 7 รายการ ''''สาหรับจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ครัง้ ที่ 34 ประจาปีงบประมาณ
2562''''

694

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
32,970.00
32,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR7080062010013 7/1/2019
/ราคาที่เสนอ 32,970 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

16,440.00

16,440.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกิจชัยสเตชั่นเนอรี่ , สุประวีณ์ ศรี PR7000062010030
โพธิ,์ บริษัท สยามแม๊คโคร จากัด
(มหาชน)/ราคาที่เสนอ 16,402 บาท

7/1/2019

-

-

695

ซือ้ สินค้า จานวน 13 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

54,800.00

54,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบี แอนด์ บี อันดัสทรี
ร้านเพ็ญเฮ้าท์
ร้านโชคอานวยพาณิชย์
/ราคาที่เสนอ 54,800 บาท

PR7080062010012

7/1/2019

-

-

696

ซือ้ สินค้า จานวน 8 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

20,651.35

20,651.35 เฉพาะเจาะจง

7/1/2019

-

-

697

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง

7/1/2019

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

7/1/2019

-

-

1,580.00

1,580.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บีแอนด์บี อินดัสทรี/ราคาที่เสนอ PR7000062010031
1,580 บาท

7/1/2019

-

-

700

ค่าจ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ(เปลีย่ น
คอมเพรสเซอร์) จานวน 1 งาน
ค่าจ้างเช่าเต๊นท์ และเวที ''สาหรับกิจกรรมวันเด็ก
ประจาปี 2562 ครัง้ ที่34'' ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม
2562
ซือ้ วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวทีการแสดง จานวน 7 รายการ
''สาหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ครัง้ ที่ 34
ประจาปีงบประมาณ2562''
ซือ้ ลูกชิ้น จานวน 1 รายการ

บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล PR7080062010011
จากัด /ราคาที่เสนอ 20,651.35
บาท
ร้าน รุง่ แอร์ / ราคาที่เสนอ 13,500 PR7000062010032
บาท
นายสุเทพ เท่งเจียว / ราคาที่เสนอ PR7000062010028
6,900 บาท

3,280.00

3,280.00 เฉพาะเจาะจง

PR7080062010015

8/1/2019

-

-

701

วัสดุไฟฟ้า(สายไฟ) จานวน 2 รายการ

4,000.00

PR7000062010034

8/1/2019

-

-

702

วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์HP Officejet 7110)
จานวน 3 รายการ

4,800.00

PR7000062010035

8/1/2019

-

-

698

699

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด
/ราคาที่เสนอ 3,280 บาท
4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส /
ราคาที่เสนอ 3,800 บาท
4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด /
ราคาที่เสนอ 4,800 บาท
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703

น้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 3 เที่ยว

704

ซือ้ ของขวัญของรางวัล จานวน 5 รายการ ''สาหรับจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ครัง้ ที่ 34 ประจาปีงบประมาณ
2562''
วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้า) จานวน 3 รายการ

705

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,900.00
9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่ PR7000062010037 9/1/2019
เสนอ 9,900 บาท
21,775.00
21,775.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอานวยพานิช /ราคาที่เสนอ PR7000062010042 9/1/2019
21,775 บาท
15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,350.00

1,350.00 เฉพาะเจาะจง

707

วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า-ปลาเสือพ่นน้า) จานวน
1 รายการ
วัสดุสานักงาน(เข้าสต๊อก) จานวน 3 รายการ

2,928.00

2,928.00 เฉพาะเจาะจง

708

น้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 2 เที่ยว

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

709

ซือ้ สินค้า จานวน 2 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ซือ้ สินค้า จานวน 24 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

5,984.00

5,984.00 เฉพาะเจาะจง

10,946.38

10,946.38 เฉพาะเจาะจง

23,226.00

4,800.00

706

710

711

712

ซือ้ สินค้า อุปกรณ์ประกอบการขายและวัสดุ จานวน 15
รายการ เพื่อนามาขายและใช้ในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
ค่าจ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ-ขนาด 36,000BTU.
(เปลีย่ นท่อน้ายารัว่ ) จานวน 2 รายการ

นางอนงค์ ยิม้ ละมัย , ห้องเย็น
ชวนชม/ราคาที่เสนอ 14,810 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

PR7000062010048

10/1/2019

-

-

นางอุษา สอนสกุล/ราคาที่เสนอ
PR7000062010051
1,350 บาท
บริษัท สยามแม๊คโคร จากัด (มหาชน) PR7000062010050
/ราคาที่เสนอ 2,928 บาท

10/1/2019

-

-

10/1/2019

-

-

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่ PR7000062010049
เสนอ 6,600 บาท
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด /ราคา PR7080062010016
ที่เสนอ 5,984 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062010017
ราคาที่เสนอ 10,946.38 บาท

10/1/2019

-

-

11/1/2019

-

-

11/1/2019

-

-

23,226.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR7080062010021
/ราคาที่เสนอ 23,226 บาท

14/1/2019

-

-

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านรุง่ แอร์ /ราคาที่เสนอ 4,600 บาท PR7000062010062

14/1/2019

-

-
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713

ซือ้ วัสดุ จานวน 5 รายการ นามาใช้ในโครงการ''ขาย
อาหารสาเร็จรูปแบบนึ่งและไมโครเวฟ''เพื่อจาหน่าย
สินค้าที่สนองความต้องการของผูช้ มที่ต้องการความ
รวดเร็ว สะดวกสบาย รักสุขภาพและเป็นการเพิ่ม
ยอดขาย

714
715

ซือ้ สินค้าที่ระลึก จานวน 5 รายการ เพื่อนามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
น้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 2 เที่ยว

716

วัสดุก่อสร้าง(บานพับประตู) จานวน 1 รายการ

717

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,002.00
4,002.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จากัด (มหาชน) PR7080062010019 14/1/2019
/ราคาที่เสนอ 4,002 บาท

49,500.00

49,500.00 เฉพาะเจาะจง

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ซือ้ ตุก๊ ตา จานวน 3 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
วัสดุไฟฟ้า จานวน 3 รายการ

88,895.60

88,895.60 เฉพาะเจาะจง

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

719

ซือ้ สินค้า จานวน 15 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

10,525.25

10,525.25 เฉพาะเจาะจง

720

5,564.00

5,564.00 เฉพาะเจาะจง

721

วัสดุสานักงาน(หมึกเครือ่ งพิมพ์CE285A) จานวน 1
รายการ
น้าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 3 เที่ยว

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

722

วัสดุและครุภัณฑ์การเกษตร จานวน 2 รายการ

2,290.00

2,290.00 เฉพาะเจาะจง

723

วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้า) จานวน 3 รายการ

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

718

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา /ราคาที่
PR7080062010018
เสนอ 49,500 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่ PR7000062010061
เสนอ 6,600 บาท
ร้านธงชัย /ราคาที่เสนอ 1,605 บาท PR7000062010071

14/1/2019

-

-

14/1/2019

-

-

15/1/2019

-

-

บริษัท ไทย แต ซุง จากัด / ราคาที่ PR7080062010023
เสนอ 88,895.60 บาท
บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
PR7000062010070
จากัด /ราคาที่เสนอ 3,340 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062010022
ราคาที่เสนอ 10,525.25 บาท

15/1/2019

-

-

15/1/2019

-

-

15/1/2019

-

-

หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค /
ราคาที่เสนอ 5,564 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 9,900 บาท
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด/ราคาที่
เสนอ 2,140 บาท
นางอนงค์ ยิม้ ละมัย, นางเอื้อมเดือน
แสงสัตยา/ราคาที่เสนอ 10,480 บาท

PR7000062010066

15/1/2019

-

-

PR7000062010074

16/1/2019

-

-

PR7000062010076

16/1/2019

-

-

PR7000062010077

17/1/2019

-

-
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724
725
726
727
728

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
วัสดุสานักงาน(ผงหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร) จานวน 10
ขวด
ซือ้ สินค้า จานวน 33 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า)จานวน 10 รายการ
วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า-ฉลามครีบดา) จานวน
1 รายการ
เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ)
ชนิดแขวน พร้อมติดติง้ ขนาด 13000 BTU ยีห่ ้อ แค
เรียร์ ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลีย้ งแมงกะพรุน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
25,000.00
25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จากัด /ราคาที่
เสนอ 25,000 บาท
19,699.85
19,699.85 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
ราคาที่เสนอ บาท
6,500.00
6,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณจินดา ธรรมชาติ/ราคาที่เสนอ
6,477 บาท
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ปลาการ์ตูน จากัด/ราคาที่
เสนอ 3,000 บาท
22,000.00
22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุง่ แอร์ / ราคาที่เสนอ 22,000
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR7000062010085 18/1/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR7080062010024

18/1/2019

-

-

PR7000062010089

18/1/2019

-

-

PR7000062010088

18/1/2019

-

-

PR7000062010087

18/1/2019

-

-

729

ซือ้ สินค้า จานวน 1 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

5,360.06

5,360.06 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
จากัด/ราคาที่เสนอ 5,360.06 บาท

PR7080062010025

21/1/2019

-

-

730

ซือ้ สินค้า จานวน 1 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้า ยีห่ ้อ Ebara Tag No. CP1
หมายเลขครุภัณฑ์ 4320-001-0047/53
(5304010010033) เปลีย่ น Oil Seal 2 ตัว, Oil
Lubricant 1 ตัว, Bearing 2 ตัว, Packing 1 ตัว
พร้อมค่าบริการเปลีย่ นหน้างาน

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

21/1/2019

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

คุณชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /ราคาที่ PR7080062010026
เสนอ 1,800 บาท
บริษัท อควา คอนโทรล ซิสเต็ม จากัด PR7000062010059
/ราคาที่เสนอ 14,980 บาท

21/1/2019

-

-

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 9,900 บาท
ร้านศุภโชค /ราคาที่เสนอ 70 บาท

PR7000062010091

21/1/2019

-

-

PR7000062010094

22/1/2019

-

-

PR7000062010095

22/1/2019

-

-

731

732

น้าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 3 เที่ยว

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

733

วัสดุการเกษตร(จ้างอัดอ๊อกซิเจ่น) จานวน 1 รายการ

70.00

70.00 เฉพาะเจาะจง

734

วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้า) จานวน 2 รายการ

7,400.00

7,400.00 เฉพาะเจาะจง

นางอนงค์ ยิม้ ละมัย /ราคาที่เสนอ
7,400 บาท
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735

น้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 2 เที่ยว

736

ซือ้ สินค้าที่ระลึก จานวน 3 รายการ เพื่อนามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ซือ้ สินค้า จานวน 18 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

737

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,600.00
6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่ PR7000062010096 23/1/2019
เสนอ 6,600 บาท
48,000.00
48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา/ราคาที่
PR7080062010027 24/1/2019
เสนอ 48,000 บาท
58,210.00
58,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบี แอนด์ บี อินดัสทรี
PR7080062010028 24/1/2019
ร้านกิจชัยสเตชั่นเนอรี่
ร้านโชคอานวยพาณิชย์
/ราคาที่เสนอ 58,210 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

738

วัสดุโฆษณา(ค่าจ้างพิมพ์ไวนิ่ว) จานวน 4 รายการ

2,782.00

2,782.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์ PR7000062010106
ไทซิง่ จากัด/ราคาที่เสนอ 2,782 บาท

24/1/2019

-

-

739

วัสดุ-อุปกรณ์ดับเพลิง จานวน 3 รายการ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000062010099

24/1/2019

-

-

740

วัสดุจัดทานิทรรศการ จานวน 10 รายการ

9,297.00

9,297.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000062010100

24/1/2019

-

-

741

วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า) จานวน 9 รายการ

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000062010101

24/1/2019

-

-

742

น้าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 2 เที่ยว

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000062010107

25/1/2019

-

-

743

ซือ้ สินค้า จานวน 2 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ซือ้ สินค้า จานวน 35 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

4,365.60

4,365.60 เฉพาะเจาะจง

PR7080062010030

25/1/2019

-

-

14,687.42

14,687.42 เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จากัด /
ราคาที่เสนอ 8,731.20 บาท
บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จากัด
/ราคาที่เสนอ 9,297 บาท
ร้านโอเชี่ยน แอนด์ซี อะแควเรีย่ ม ,
ร้านควีนอควาเรีย่ ม /ราคาที่เสนอ
18,000 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 6,600 บาท
บริษัท จอมธนา จากัด / ราคาที่เสนอ
4,365.60 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/
ราคที่เสนอ 14,687.42 บาท

PR7080062010029

25/1/2019

-

-

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง

ท้ายตลาดการเกษตร /ราคาที่เสนอ
350 บาท

PR7000062010112

28/1/2019

-

-

744

745

วัสดุการเกษตร จานวน 3 รายการ
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วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
1,205.00
1,205.00 เฉพาะเจาะจง นายอาพล เทียนเงิน/ราคาที่เสนอ
1,205 บาท
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพร บัวบาน/ราคาที่เสนอ 400
บาท
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้องเย็นชวนชม /ราคาที่เสนอ 4,000
บาท
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุเทน โพธิศ์ รี /ราคาที่เสนอ
2,800 บาท

746

วัสดุกรเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า) จานวน 10 รายการ

747

วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า) จานวน 1 รายการ

748

วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้า) จานวน 1 รายการ

749

ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ 1 คัน สาหรับการเดินทาง
ไปศึกษาดูงาน ณ ณ ซีไลฟ์ บางคอก โอเชี่ยนเวิลด์ และ
สานักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ในวันที่ 31 มค.
62

750

ซือ้ สินค้า(อิชิตัน) จานวน 1 รายการ เพื่อนามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ค่าของที่ระลึกสาหรับเดินทางศึกษาดูงาน ณ ซีไลฟ์
บางคอก โอเชี่ยนเวิลด์ และสานักงานอุทยานการเรียนรู้
TK park ในวันที่ 31 มค. 62
น้าดค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 3 เที่ยว

6,300.00

6,300.00 เฉพาะเจาะจง

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง

754

ซือ้ อุปกรณ์ประกอบการขาย(ป้ายติดตุก๊ ตา) จานวน 3
รายการ เพือนามาติดตุก๊ ตาที่จาหน่ายในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
วัสดุตกแต่งเทศกาล จานวน 3 รายการ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

755

ค่าจ้างพิมพ์วัสดุโฆษณา จานวน 7 รายการ

11,727.20

11,727.20 เฉพาะเจาะจง

756

น้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 3 เที่ยว

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

751

752
753

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR7000062010111 28/1/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR7000062010113

28/1/2019

-

-

PR7000062010116

29/1/2019

-

-

PR7000062010115

29/1/2019

-

-

นายสามารถ ยิม้ ชื่น /ราคาที่เสนอ
6,300 บาท
ร้านป้าฮ้อของทะเลแห้ง /ราคาที่
เสนอ 1,200 บาท

PR7080062010031

29/1/2019

-

-

PR7000062010114

29/1/2019

-

-

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 9,900 บาท
ร้านชลบุรีการพิมพ์ /ราคาที่เสนอ
9,630 บาท

PR7000062010117

29/1/2019

-

-

PR7080062010032

30/1/2019

-

-

ร้านกิจชัยเสตชั่นเนอรี่/ราคาที่เสนอ PR7000062010121
1,970 บาท
บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์ PR7000062010120
ไทซิง่ จากัด /ราคาที่เสนอ
11,727.20 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่ PR7000062010124
เสนอ 9,900 บาท

30/1/2019

-

-

30/1/2019

-

-

31/1/2019

-

-
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757

วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้า) จานวน 6 รายการ

758

ขออนุมัติซอื้ อาหารปรุงสาเร็จสาหรับผูป้ ่วยใน
ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
เปลีย่ นยางรถทะเบียน กว 1092 4 เส้น
ซือ้ ยา Augmentin 1 gm tab (A875+C125)
(Cavumox) จานวน 900 กล่อง
ซือ้ ยา Calcipotriol+Bet.dipro 15 gm (Daivobet)
จานวน 60 หลอด
ซือ้ ยา CefTAZidime 1 gm inj (Zedim) จานวน 100
กล่อง
ซือ้ ยา Chloramphenicol 1% Oph Oint 5 gm
จานวน 600 หลอด
ซือ้ ยา Cisatracurium 2 mg/ml (Cisa Tracurium)
จานวน 100 กล่อง
ซือ้ ยา Clindamycin 600 mg inj 4 ml (Rosil)
จานวน 1000 vial , FluCONazole 200 mg
(Flucozole) จานวน 10 กล่อง
ซือ้ ยา Clotrimazole 1% cream 5 gm (Taraten)
จานวน 1000 หลอด
ซือ้ ยา Clozapine 100 mg (Clozapin 100) จานวน 4
กล่อง , Clonidine HCl 0.15 mg (Hypodine)
จานวน 10 กล่อง
ซือ้ ยา Co careldopa L100+C25 mg (Sinemet)
จานวน 100 กล่อง
ซือ้ ยา FeXofenADine 60 mg (Fenafex) จานวน 400
กล่อง

759
760
761
762
763
764
765

766
767

768
769

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
23,000.00
23,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน /ราคาที่ PR7000062010122 31/1/2019
เสนอ 22,625 บาท
31,026.00
31,026.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด รวมพัฒนา (15) PO8000062010005 2/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

14,980.00
95,337.00

14,980.00 เฉพาะเจาะจง
95,337.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขการยาง
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PO8000062010004
PR8000062010009

2/1/2562
2/1/2562

-

-

37,236.00

37,236.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062010010

2/1/2562

-

-

18,580.55

18,580.55 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062010017

2/1/2562

-

-

8,406.00

8,406.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงไทยเมดิคอล จากัด

PR8000062010015

2/1/2562

-

-

58,850.00

58,850.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062010031

2/1/2562

-

-

87,740.00

87,740.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062010030

2/1/2562

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด

PR8000062010013

2/1/2562

-

-

9,300.00

9,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จากัด

PR8000062010011

2/1/2562

-

-

38,413.00

38,413.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิง้ จากัด

PR8000062010022

2/1/2562

-

-

84,000.00

84,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด

PR8000062010039

2/1/2562

-

-
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770

ซือ้ ยา Fenofibrate 200 mg cap (Adfen-200)
จานวน 3500 กล่อง
ซือ้ ยา Gentamicin 40 mg/ml inj (2 ml) (Getamic)
จานวน 10 กล่อง
ซือ้ ยา Hepatitis B IG 180 iu/1 ml
(HBIG,ImmunoHBS) จานวน 5 dose
ซือ้ ยา HyOScine 10 mg tab (Buscopan) จานวน 50
กล่อง
ซือ้ ยา Hyaluronate Na 0.18% e.d (Vislube)
จานวน 100 กล่อง
ซือ้ ยา Mometasone 50 mcg nasal spray 140d
(NasonexAQ) จานวน 150 ชุด
ซือ้ ยา N.S.S. 0.9% 250 ml จานวน 500 ถุง , Water
for injection 10 ml (SWI) v&V จานวน 10000 amp

771
772
773
774
775
776

777
778
779

780
781

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
78,645.00
78,645.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล
PR8000062010005 2/1/2562
(ประเทศไทย) จากัด
2,600.00
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แอล.บี.เอส แลบ PR8000062010020 2/1/2562
บอเรตอรี่
13,500.00
13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จากัด
PR8000062010023 2/1/2562
45,796.00

45,796.00 เฉพาะเจาะจง

96,086.00

96,086.00 เฉพาะเจาะจง

84,583.50

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

PR8000062010028

2/1/2562

-

-

PR8000062010038

2/1/2562

-

-

84,583.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062010007

2/1/2562

-

-

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จากัด

PR8000062010035

2/1/2562

-

-

ซือ้ ยา NOREPInephrine 4 mg/ 4 ml (N EPI ,
Levophed) จานวน 500 amp
ซือ้ ยา ORS 3.3 gm pdr (ROF Minera) จานวน 100
กล่อง
ซือ้ ยา Oxymetazol 0.025% 10 ml (Oxymet) nasal
drop จานวน 100 ขวด , Oxymetazol 0.05% nasal
spray 15 ml (Oxymet) จานวน 200 ขวด

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง

2/1/2562

-

-

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062010018
จากัด
บริษัท บี.เอ็ล.ฮัว้ จากัด
PR8000062010021

2/1/2562

-

-

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด

PR8000062010008

2/1/2562

-

-

ซือ้ ยา PHENYToin sod 100 mg cap (Dilantin)
จานวน 200 ขวด
ซือ้ ยา PHENYtoin 250 mg/5 ml inj (Dilantin)
จานวน 15 กล่อง

65,912.00

65,912.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062010025

2/1/2562

-

-

93,491.25

93,491.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062010024

2/1/2562

-

-

หน ้า 69
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

782

ซือ้ ยา ParaCETamol 500 mg tab (Sara) จานวน
100 กล่อง
ซือ้ ยา Poly Oph eye/ear Drop 5 ml จานวน 600
ขวด , Tears1 Lac Oph 10 ml (HPMC 0.15% Pre)
จานวน 50 โหล
ซือ้ ยา Quetiapine 25 mg tab (Quantia 25) จานวน
50 กล่อง , Drotaverine 40 mg (Deolin) จานวน 1
กล่อง
ซือ้ ยา Symbicort 160+4.5/DTerbuhaler 120 dose
จานวน 100 ชุด
ซือ้ ยา Tears2 Natear 10 ml (HPML 0.3% Pre)
จานวน 1500 ขวด
ซือ้ ยา Timolol 0.5% e.d 5 ml (Timodrop) จานวน
500 ขวด
ซือ้ ยา Vitamin C 500 mg/2 ml inj จานวน 10 กล่อง
, MAGNesium sulfate 10% inj 10 ml จานวน 2
กล่อง
ซือ้ ยา Ytpเพชรสังฆาต 400 mg cap (70 cap) จานวน
200 ขวด
ซือ้ ยา จานวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ
ซือ้ ยา AMlodipine 10+ATorv 20 tab (CAduEt)
จานวน 100 กล่อง
ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งส่องหู คอ
จมูก และชุดโต๊ะ ตรวจ หู คอ จมูก
ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ ยีห่ ้อ Toshiba รุน่ Aquilion CX S/N :
NCB12Z2422
ซือ้ ผ้าฝ้าย 2 ชนิด

783

784

785
786
787
788

789
790
791
792
793

794

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
31,000.00
31,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด
PR8000062010026 2/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

29,400.00

29,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงไทยเมดิคอล จากัด

PR8000062010036

2/1/2562

-

-

15,244.10

15,244.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดไลน์ จากัด

PR8000062010019

2/1/2562

-

-

82,390.00

82,390.00 เฉพาะเจาะจง

2/1/2562

-

-

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

2/1/2562

-

-

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062010033
จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062010034
จากัด
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด
PR8000062010037

2/1/2562

-

-

3,280.00

3,280.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล
จากัด

PR8000062010029

2/1/2562

-

-

18,600.00

18,600.00 เฉพาะเจาะจง

2/1/2562

-

-

78,805.50
45,582.00

78,805.50 เฉพาะเจาะจง
45,582.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000062010016
จากัด
บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด
PR8000062010012
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062010027

2/1/2562
2/1/2562

-

-

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จากัด

PR8000062010046

3/1/2562

-

-

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จากัด

PO8000062010017

7/1/2562

-

-

18,832.00

18,832.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า บริ
70ษัท วุทธากร สไตล์ จากัด

PO8000062010007

3/1/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

795
796
797
798

สอบเทียบและปรับแต่งค่ามาตรฐานเครือ่ งวัดความดัน
ตาอัตโนมัติ
ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ 2 ชนิด
ซือ้ สติก๊ เกอร์
ซือ้ ยา Vardenafil 20 mg (Levitra) จานวน 30 กล่อง

799

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

800
801

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

802

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

803

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

804

ขอซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

805
806
807
808

ซ่อมรถเข็นขยะติดเชื้อ
ซือ้ ผ้าฝ้ายฟอกเขียว
ซือ้ วัสดุเข้าคลังไว้เบิก
ซือ้ อ๊อกซิเจนชนิดท่อ

809
810

ซือ้ อ๊อกซิเจนชนิดท่อ 2 รายการ
ซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ

811
812

ซือ้ แก๊สหุงต้ม
จ้างตรวจวิเคราะห์สงิ่ ส่งตรวจทางการแพทย์
ประจาเดือนมกราคม 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
12,000.00
12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดีอินเตอร์เนชั่นแนล
PO8000062010008 3/1/2562
จากัด
30,000.00
30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จากัด
PR8000062010043 3/1/2562
19,500.00
19,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ภาสิน
PO8000062010006 3/1/2562
43,270.80
43,270.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062010040 3/1/2562
จากัด
12,300.00
12,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062010061 4/1/2562
จากัด
32,800.00
32,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
PR8000062010060 4/1/2562
54,781.00
54,781.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062110415 4/1/2562
จากัด
55,511.00
55,511.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062010063 4/1/2562
จากัด
58,500.00
58,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062010062 4/1/2562
จากัด
25,000.00
25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดีอินเตอร์เนชั่นแนล
PO8000062010009 4/1/2562
จากัด
13,500.00
13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จากัด
PO8000062010016 4/1/2562
95,000.00
95,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เท็น เทรดดิง้
PO8000062010015 4/1/2562
13,985.97
13,985.97 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง
PO8000062010014 4/1/2562
5,029.00
5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด
PR8000062010067 4/1/2562
(มหาชน)
3,787.80
3,787.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จากัด PR8000062010068 4/1/2562
32,000.00
32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส PO8000062010012 4/1/2562
จากัด
12,200.00
12,200.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส
PO8000062010011 4/1/2562
320,000.00 320,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จากัด PO8000062010013 4/1/2562
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
704.00
704.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด มีสไนติงเกล เฮลท์ PO8000062010018 7/1/2562
แคร์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

813

ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกาจัดมูลฝอย
ขยะอันตรายประจาเดือน ธันวาคม 2561 เพิ่มเติม

814

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด

PR8000062010073

7/1/2562

-

-

99,450.00

99,450.00 เฉพาะเจาะจง

-

-

7,350.00

7,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี PR8000062010072
จากัด
บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จากัด PR8000062010109

7/1/2562

816

ซือ้ ยา Allopurinol 100 mg (Puride) จานวน 50
กล่อง
ซือ้ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จานวน 765
แกลลอน
ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

8/1/2562

-

-

817
818

จ้างบริการบารุงรักาาเครือ่ งอัลตร้าซาวน์
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

60,000.00
44,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง
44,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จากัด
PO8000062010023
บริษัท เทคโนเมดิคัล จากัด (มหาชน) PR8000062010085

8/1/2562
8/1/2562

-

-

819

ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

21,750.00

21,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จากัด PR8000062010106

8/1/2562

-

-

820
821

ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

30,000.00
67,500.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง
67,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062010107
PR8000062010108

8/1/2562
8/1/2562

-

-

822

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

2,140.00

PR8000062010089

8/1/2562

-

-

823

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

4,922.00

PR8000062010081

8/1/2562

-

-

824

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

6,120.00

PR8000062010084

8/1/2562

-

-

825
826

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

6,160.00
7,000.00

PR8000062010093
PR8000062010098

8/1/2562
8/1/2562

-

-

827
828

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

9,050.00
12,000.00

PR8000062010091
PR8000062010083

8/1/2562
8/1/2562

-

-

815

บริษัท ซี เมดิค จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
6,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์
จากัด
6,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์พลัส จากัด
7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย
จากัด
9,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จากัด
12,000.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า บริ
72ษัท แพล้น เมดิคอล จากัด

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

829
830

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

831

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

832

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

833

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

834

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

835
836

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

837
838

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

839

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

840
841
842
843

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขออนุมัติซอื้ ค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจาเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2561
ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 2
รายการ
ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้าสาหรับ Feed
pump จานวน 1 อัน

844
845

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
13,500.00
13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จากัด
14,280.00
14,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จากัด
21,600.00
21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
23,540.00
23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
26,360.00
26,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จากัด
34,240.00
34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
35,000.00
35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาโทนิค เมดดิคอล จากัด
35,524.00
35,524.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
46,200.00
46,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
48,000.00
48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย
จากัด
50,000.00
50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
61,070.00
61,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป๊ จากัด
76,500.00
76,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
81,800.00
81,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
50,000.00
50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062010086 8/1/2562
PR8000062010087 8/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062010101

8/1/2562

-

-

PR8000062010088

8/1/2562

-

-

PR8000062010090

8/1/2562

-

-

PR8000062010082

8/1/2562

-

-

PR8000062010099
PR8000062010105

8/1/2562
8/1/2562

-

-

PR8000062010096
PR8000062010102

8/1/2562
8/1/2562

-

-

PR8000062010103

8/1/2562

-

-

PR8000062010094
PR8000062010097
PR8000062010104
PO8000062010020

8/1/2562
8/1/2562
8/1/2562
8/1/2562

-

-

52,500.00

52,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จากัด

PR8000062010080

8/1/2562

-

-

13,910.00

13,910.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จากัด

PO8000062010022

8/1/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,350.00
9,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทร PR8000062010078 8/1/2562
นิกส์ จากัด
52,500.00
52,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จากัด
PR8000062010079 8/1/2562
17,690.00
17,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จากัด PR8000062010110 8/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

846

ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 1 เครือ่ ง

847
848

ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 6 เครือ่ ง
ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

849
850
851

ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

37,500.00
2,375.40
9,310.00

37,500.00 เฉพาะเจาะจง
2,375.40 เฉพาะเจาะจง
9,310.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนกัด วากัส เมดิเซีย
บริษัท ไอโครเทค จากัด
บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จากัด

PR8000062010125
PR8000062010118
PR8000062010117

9/1/2562
9/1/2562
9/1/2562

-

-

852

ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

97,240.00

97,240.00 เฉพาะเจาะจง

9/1/2562

-

-

853

ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ ยีห่ ้อ TOSHIBA รุน่ Aquillion CX
S/N:NCB12Z2422
ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาสตร์การแพทย์ จานวน 4 รายการ

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000062010113
จากัด
บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จากัด
PO8000062010030

14/1/2562

-

-

80,750.00

80,750.00 เฉพาะเจาะจง

9/1/2562

-

-

ขออนุมัติซอื้ Haemodialysis Set Sterile ชุดแทงเข็ม
(BUU AVF01) จานวน 3,200 ชุด
ขออนุมัติซอื้ Haemodialysis Set Sterile ชุดแทงเข็ม
(BUU AVF01) จานวน 800 ชุด
ขออนุมัติซอื้ SKATER introducer set จานวน 5 ชิ้น

49,600.00

49,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) PR8000062010119
จากัด
บริษัท ไทยก๊อส จากัด
PR8000062010116

9/1/2562

-

-

12,400.00

12,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยก๊อส จากัด

PR8000062010115

9/1/2562

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จากัด

PR8000062010121

9/1/2562

-

-

ขออนุมัติซอื้ Syringe for Mallinckrodt 200 ml
จานวน 200 set
ขออนุมัติซอื้ ชุดถุงเปล่าสาหรับใส่แบเรีย่ ม (Barium
Enema Bag) จานวน 5 โหล
ขออนุมัติซอื้ Diasafe plus filter จานวน 8 ชิ้น

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สีมา-เมดิก จากัด

PR8000062010120

9/1/2562

-

-

12,750.00

12,750.00 เฉพาะเจาะจง

9/1/2562

-

-

38,000.00

38,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อเมริกัน เมดิคอลซัพพลาย
PR8000062010122
จากัด
บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062010114

9/1/2562

-

-

854
855
856
857
858
859
860
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

861
862

ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ซือ้ ผงหมึก LaserJet HP CF283XC

863
864

ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

865
866
867

ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

868

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

869

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

870
871
872

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

873

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

874

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

875

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

876

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

877

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
12,840.00
12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟอร์โน่ จากัด
87,000.00
87,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
20,496.00
20,496.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จากัด
40,000.00
40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์
(ประเทศไทย) จากัด
58,850.00
58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
24,550.00
24,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป๊ จากัด
35,310.00
35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
37,500.00
37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
43,549.00
43,549.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
67,500.00
67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จากัด
67,800.00
67,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
74,280.00
74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
74,280.00
74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
74,280.00
74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
74,280.00
74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
75,863.00
75,863.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
75,863.00
75,863.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
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เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062010156 10/1/2562
PO8000062010024 10/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062010158
PR8000062010153

10/1/2562
10/1/2562

-

-

PR8000062010154
PR8000062010129
PR8000062010149

10/1/2562
10/1/2562
10/1/2562

-

-

PR8000062010146

10/1/2562

-

-

PR8000062010128

10/1/2562

-

-

PR8000062010148
PR8000062010142
PR8000062010130

10/1/2562
10/1/2562
10/1/2562

-

-

PR8000062010133

10/1/2562

-

-

PR8000062010134

10/1/2562

-

-

PR8000062010139

10/1/2562

-

-

PR8000062010135

10/1/2562

-

-

PR8000062010137

10/1/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
85,600.00
85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
87,098.00
87,098.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
96,300.00
96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
98,560.00
98,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
98,560.00
98,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
74,280.00
74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
7,000.00
7,000.00 ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจากัด ไดนามิค ซิสเท็มส์

878

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

879

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

880

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

881

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

882

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

883

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

884

จัดซือ้ กระดาษบันทึกผลสาหรับเครือ่ ง EKG

885
886

จัดซือ้ กระดาษสาหรับเครือ่ งอัลตร้าซาวน์
ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม

13,000.00
51,000.00

13,000.00 ตกลงราคา
51,000.00 ตกลงราคา

887

ซือ้ กระดาษเช็ดมือแบบยาว

72,000.72

72,000.72 ตกลงราคา

888

ซือ้ ถังใส่วัสดุมีคมติดเชื้อ

10,500.00

10,500.00 ตกลงราคา

889
890

ซือ้ ผงหมึก Kyocera TK-1114
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

27,000.00
19,902.00

27,000.00 ตกลงราคา
19,902.00 เฉพาะเจาะจง

891
892

ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ซือ้ ยา ขมิ้นชัน 400 mg cap (บริสเตอร์ 60 cap)
จานวน 1500 กล่อง

19,000.00
75,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง
75,000.00 เฉพาะเจาะจง

เกศกาญจน์ ซัพเมด
บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด มิราเคิลแอนด์บรา
เธอร์
บริษัท เมธานนท์ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ไทยก๊อส จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด

หน ้า 76

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062010147 10/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062010145

10/1/2562

-

-

PR8000062010143

10/1/2562

-

-

PR8000062010131

10/1/2562

-

-

PR8000062010132

10/1/2562

-

-

PR8000062010140

10/1/2562

-

-

PR8000062010152

10/1/2562

-

-

PO8000062010028
PO8000062010027

10/1/2562
10/1/2562

-

-

PO8000062010025

10/1/2562

-

-

PO8000062010029

10/1/2562

-

-

PO8000062010026
PR8000062010157

10/1/2562
10/1/2562

-

-

PR8000062010184
PR8000062010186

11/1/2562
11/1/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

893

ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

894

ซือ้ ยา AMIOdarone 150 mg/3 ml inj (Cordarone)
จานวน 50 กล่อง
ซือ้ ยา Agomelatine 25 mg tab (VALDOXAN)
จานวน 30 กล่อง
ซือ้ ยา Amoxycillin 250 mg/5 ml syr60 ml
(MANMOX) จานวน 20 กล่อง
ซือ้ ยา Augmentin *1.2 gm-l (amox/clav=1/0.2)
(Cavumox) จานวน 1000 กล่อง
ซือ้ ยา Cyproheptadine 4 mg tab จานวน 20 ขวด

895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
65,805.00
65,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
27,820.00
27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
42,083.10
42,083.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
12,500.00
12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062010159 11/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062010165

11/1/2562

-

-

PR8000062010173

11/1/2562

-

-

PR8000062010189

11/1/2562

-

-

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062010188

11/1/2562

-

-

บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด

PR8000062010191

11/1/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062010171

11/1/2562

-

-

PR8000062010167

11/1/2562

-

-

PR8000062010168

11/1/2562

-

-

PR8000062010177

11/1/2562

-

-

11/1/2562

-

-

11/1/2562

-

-

59,920.00

59,920.00 เฉพาะเจาะจง

2,782.00

2,782.00 เฉพาะเจาะจง

ซือ้ ยา Diosmin 450+Hesperidin 50 mg tab
(Daflon) จานวน 380 กล่อง
ซือ้ ยา ENOXaparin 6000 iu/0.6 ml (Clexane)
จานวน 200 กล่อง
ซือ้ ยา Eperisone HCI 50 mg tab (Myonal) จานวน
45 Pack
ซือ้ ยา Folic acid 5 mg (Folivit) จานวน 100 กล่อง

97,584.00

97,584.00 เฉพาะเจาะจง

96,728.00

96,728.00 เฉพาะเจาะจง

95,818.50

95,818.50 เฉพาะเจาะจง

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง

ซือ้ ยา Hyaluronate Na 20 mg/2 ml inj (Hyalgan)
40 ไซริง้
ซือ้ ยา Losartan 50 mg tab (Loranta) จานวน 350
กล่อง
ซือ้ ยา Monteludast 4 mg tab (Singulair) จานวน
100 กล่อง
ซือ้ ยา Proctosedyl Suppo 15 gm (Doproct)
จานวน 200 กล่อง

92,020.00

92,020.00 เฉพาะเจาะจง

97,370.00

97,370.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า(ประเทศ PR8000062010169
ไทย) จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด PR8000062010187

51,146.00

51,146.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062010185

11/1/2562

-

-

8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จากัด

PR8000062010192

11/1/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

907

912

ซือ้ ยา Prucalopride 2 mg tab (Resolor) จานวน 50
box
ซือ้ ยา Sacubitril 97.2/Valsartan 102.8 mg tab
(Entresto) จานวน 20 กล่อง
ซือ้ ยา Saw palmetto 160+Sting nettle 120 mg
cap (Prostagutt) จานวน 80 กล่อง
ซือ้ ยา Sulfasalazine 500 mg tab (Salazine) จานวน
300 กล่อง
ซือ้ ยา Verapamil SR 240 mg tab (Isoptin SR)
จานวน 50 กล่อง
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

913

908
909

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
77,896.00
77,896.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062010164 11/1/2562
จากัด
84,144.80
84,144.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062010181 11/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

85,600.00

85,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062010180

11/1/2562

-

-

81,000.00

81,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด

PR8000062010190

11/1/2562

-

-

17,334.00

17,334.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062010179

11/1/2562

-

-

49,220.00

49,220.00 เฉพาะเจาะจง

11/1/2562

-

-

ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

2,540.00

2,540.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062010183
จากัด
บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จากัด PR8000062010196

14/1/2562

-

-

914

ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จากัด PR8000062010195

14/1/2562

-

-

915

ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

4,250.00

4,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จากัด PR8000062010200

14/1/2562

-

-

916
917
918

ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม
ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม
ขอซืุอวั
้ สดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

11,000.00
57,630.00
34,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง
57,630.00 เฉพาะเจาะจง
34,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062010198
PR8000062010199
PR8000062010201

14/1/2562
14/1/2562
14/1/2562

-

-

919
920

ซือ้ ปั๊มน้าแรงดันสูง
ซือ้ ยา MTV tab (Multivitamin) จานวน 20 กล่อง

26,750.00
5,671.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง
5,671.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. เอ็มมีเน้นซ์
บริษัท เวิลด์ เด็นท์ ซัพพลาย จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
ณัฐแอร์
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด

PO8000062010032
PR8000062010193

14/1/2562
14/1/2562

-

-

921

ซือ้ ยา Pioglitazone 30 mg tab (Utmos) จานวน
3000 กล่อง
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062010194

14/1/2562

-

-

PR8000062010202

14/1/2562

-

-

910
911

922

9,800.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
9,800.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า บริ
78ษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,400.00
4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จากัด PR8000062010219 15/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

923

ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

924
925
926
927
928

ซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

40,339.00
25,000.00
32,380.00
33,000.00
35,820.00

40,339.00 เฉพาะเจาะจง
25,000.00 เฉพาะเจาะจง
32,380.00 เฉพาะเจาะจง
33,000.00 เฉพาะเจาะจง
35,820.00 เฉพาะเจาะจง

ณัฐแอร์
บริษัท ไซเอนซ์เมด จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด
บริษัท แซนด์ อินฟินิตี้ จากัด
บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จากัด

PO8000062010039
PR8000062010245
PR8000062010240
PR8000062010238
PR8000062010258

15/1/2562
15/1/2562
15/1/2562
15/1/2562
15/1/2562

-

-

929

ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

38,520.00

38,520.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062010244

15/1/2562

-

-

930
931

ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

57,000.00
58,357.80

57,000.00 เฉพาะเจาะจง
58,357.80 เฉพาะเจาะจง

PR8000062010251
PR8000062010237

15/1/2562
15/1/2562

-

-

932
933

ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

91,200.00
89,300.00

91,200.00 เฉพาะเจาะจง
89,300.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062010254
PR8000062010220

15/1/2562
15/1/2562

-

-

934
935
936

ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 10 เครือ่ ง
ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 10 เครือ่ ง
ซือ้ Non Woven ขนาด 60*60 ซม.

90,000.00
93,954.00
25,145.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง
93,954.00 เฉพาะเจาะจง
25,145.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062010270
PR8000062010269
PO8000062010042

15/1/2562
15/1/2562
15/1/2562

-

-

937
938
939

ซือ้ ก๊อส 3*3 นิ้ว
ซือ้ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ 1 ชนิด
ซือ้ ถุงบรรจุอาหารเหลว (EZ BAG II WAY) จานวน
12,000 ใบ
ซือ้ ถุงมือแบบยาว 2 ชนิด
ซือ้ น้ายาขจัดสนิม
ซือ้ ผ้ายาง 2 หน้า

50,000.00
12,000.00
78,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง
12,000.00 เฉพาะเจาะจง
78,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จากัด
บริษัท ออดิเมด จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด
บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จากัด
บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จากัด

PR8000062010232
PO8000062010043
PR8000062010266

15/1/2562
15/1/2562
15/1/2562

-

-

2,033.00
7,000.00
9,630.00

2,033.00 เฉพาะเจาะจง
7,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,630.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิเคิล บางกอก จากัด
บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จากัด
บริษัท วุทธากร สไตล์ จากัด

PR8000062010239
PR8000062010233
PR8000062010235

15/1/2562
15/1/2562
15/1/2562

-

-

940
941
942
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943

ซือ้ ยา Cefdinir 125 mg/5 ml syr 30 ml (Samnir)
จานวน 200 ขวด
ซือ้ ยา Epoetin alfa 10000iu (Espogen) จานวน 60
syringe
ซือ้ ยา Filgrastim 300 mcg inj (Neutromax) จานวน
50 amp
ซือ้ ยา Fluticasone 125 mcg evo 120d (Flixotide)
จานวน 100 ขวด
ซือ้ ยา Fluticasone 27.5 mcg nas spray 120d
(Avamys) จานวน 400 ขวด
ซือ้ ยา INSulin Fl/NPH 30/70u/ml 3 ml (Gensulin
N30 30/70) จานวน 250 กล่อง
ซือ้ ยา Lidocaine 1% + Epi 20 ml (Xylocaine +
adre) จานวน 50 กล่อง
ซือ้ ยา LoraTAdine 10 mg tab (Carinose) จานวน
500 กล่อง
ซือ้ ยา N.S.S. 0.9% 1000 ml จานวน 2000 ถุง
ซือ้ ยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml
(Prevnar) จานวน 30 dose
ซือ้ ยา Sevoflurane 250 ml inj (Sevorane) จานวน
15 ขวด
ซือ้ ยา Varicella 0.5 ml (Varivax) (อีสุกอีใส) จานวน
50 vial
ซือ้ ยา Water (sterile) 1000 ml (AS) จานวน 600
ขวด
ซือ้ ยา lopromide 37 mg/50mL (Ultravist 370)
จานวน 25 กล่อง

944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
32,100.00
32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด PR8000062010268 15/1/2562
64,842.00

64,842.00 เฉพาะเจาะจง

26,000.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062010264

15/1/2562

-

-

26,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000062010246

15/1/2562

-

-

22,363.00

22,363.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062010257

15/1/2562

-

-

91,592.00

91,592.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062010256

15/1/2562

-

-

97,500.00

97,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000062010248

15/1/2562

-

-

24,610.00

24,610.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ เอส วิชั่น จากัด

PR8000062010222

15/1/2562

-

-

21,500.00

21,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062010267

15/1/2562

-

-

60,000.00
62,081.40

60,000.00 เฉพาะเจาะจง
62,081.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จากัด
(มหาชน)
บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062010221
PR8000062010260

15/1/2562
15/1/2562

-

-

98,065.50

98,065.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062010261

15/1/2562

-

-

40,125.00

40,125.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062010253

15/1/2562

-

-

17,400.00

17,400.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062010252

15/1/2562

-

-

97,637.50

97,637.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062010263

15/1/2562

-

-
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957

ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด

958
959
960
961
962

ซือ้ วัสดุไเข้าคลังว้เบิก
ซือ้ สติก๊ เกอร์
ซือ้ แก๊สหุงต้ม
ซ่อมตูเ้ ย็น
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

963

ขอซือ้ Battery Back-up Display

964

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
51,788.00
51,788.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
4,819.28
4,819.28 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ภาสิน
61,000.00
61,000.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส
6,099.00
6,099.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์
7,000.00
7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PO8000062010071 24/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062010231
PR8000062010247
PO8000062010038
PR8000062010229
PR8000062010236

15/1/2562
15/1/2562
15/1/2562
15/1/2562
15/1/2562

-

-

บริษัท เอ็น พี อาร์ ไซน์ แอนด์ เมดิ
คอล จากัด
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด

PR8000062010284

16/1/2562

-

-

PR8000062010273

16/1/2562

-

-

PR8000062010282
PR8000062010283
PR8000062010287
PR8000062010298
PR8000062010292
PR8000062010288

16/1/2562
16/1/2562
16/1/2562
16/1/2562
16/1/2562
16/1/2562

-

-

3,638.00

3,638.00 เฉพาะเจาะจง

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง

965
966
967
968
969
970

ซือ้ ยา Pitavastatin 2 mg tab (Livalo) จานวน 40
กล่อง
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

12,750.00
32,000.00
3,800.00
4,000.00
7,500.00
18,000.00

12,750.00 เฉพาะเจาะจง
32,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,800.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง
7,500.00 เฉพาะเจาะจง
18,000.00 เฉพาะเจาะจง

971
972
973

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

22,684.00
22,898.00
23,900.00

22,684.00 เฉพาะเจาะจง
22,898.00 เฉพาะเจาะจง
23,900.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท แพล้น เมดิคอล จากัด
บริษัท บิซิคอม จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซาโทนิค เมดดิคอล จากัด
บริษัท ซาโทนิค เมดดิคอล จากัด
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จากัด

PR8000062010295
PR8000062010294
PR8000062010290

16/1/2562
16/1/2562
16/1/2562

-

-

974
975
976

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

24,000.00
31,482.00
32,100.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง
31,482.00 เฉพาะเจาะจง
32,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซาโทนิค เมดดิคอล จากัด
PR8000062010301
บริษัท เมดิไทม์ จากัด
PR8000062010293
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จากัด PR8000062010291

16/1/2562
16/1/2562
16/1/2562

-

-

977

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

41,400.00

41,400.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า บริ
81ษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด

16/1/2562

-

-

PR8000062010286
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978

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

979
980

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

981

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

982

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

983

ขอซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

984

ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 1 รายการ

985
986

990

ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 1 เครือ่ ง
ซือ้ ยา Clopidogrel 75 mg (Apolets) จานวน 350
กล่อง
ซือ้ ยา Fludrocortisone 0.1 mg tab (Florinef)
จานวน 5 ขวด
ซือ้ ยา Human igG 50 mg/1 mL (LIV GAMMA)
จานวน 11 vial
ซือ้ ยา Meropenam 1 gm inj (Mapenem) จานวน
750 vial
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

991
992

ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม
ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

987
988
989

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
45,000.00
45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
49,220.00
49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
66,260.00
66,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จากัด
74,280.00
74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
74,280.00
74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จากัด
60,000.00
60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย
จากัด
17,120.00
17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
11,000.00
11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จากัด
94,500.00
94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
2,942.50
2,942.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062010299 16/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062010289
PR8000062010297

16/1/2562
16/1/2562

-

-

PR8000062010300

16/1/2562

-

-

PR8000062010296

16/1/2562

-

-

PO8000062010044

16/1/2562

-

-

PR8000062010277

16/1/2562

-

-

PR8000062010279
PR8000062010272

16/1/2562
16/1/2562

-

-

PR8000062010274

16/1/2562

-

-

88,000.00

88,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000062010275

16/1/2562

-

-

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062010271

16/1/2562

-

-

32,035.80

32,035.80 เฉพาะเจาะจง

16/1/2562

-

-

1,900.00
2,880.00

1,900.00 เฉพาะเจาะจง
2,880.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062010308
จากัด
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จากัด
PR8000062010319
บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จากัด PR8000062010321

17/1/2562
17/1/2562

-

-

หน ้า 82

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

993

ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

994

ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

995
996

ขออนุมัติซอื้ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101)
จานวน 765 แกลลอน
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

997
998

ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ขออนุมัติซอื้ KCL FOR SPRING PAK จานวน 500 ซอง

999

ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
4,066.00
4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
53,500.00
53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
99,450.00
99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี
จากัด
12,840.00
12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
13,600.00
13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จากัด
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี
จากัด
78,850.00
78,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062010320 17/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062010313

17/1/2562

-

-

PR8000062010311

17/1/2562

-

-

PR8000062010318

17/1/2562

-

-

PR8000062010317
PR8000062010310

17/1/2562
17/1/2562

-

-

PR8000062010314

17/1/2562

-

-

1000 ขออนุมัติซอื้ 0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000
ml จานวน 3,120 ขวด
1001 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 2
ชนิด
1002 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

95,160.00

95,160.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สตาร์แล็บ จากัด

PR8000062010330

18/1/2562

-

-

58,770.00

58,770.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062010331

18/1/2562

-

-

74,900.00

74,900.00 เฉพาะเจาะจง

18/1/2562

-

-

1003 ซือ้ ยา AMIOdarone 200 mg Tab (Cardilor) จานวน
50 กล่อง
1004 ซือ้ ยา ProCAterol 5 mcg/1 ml syr 60 ml (Meptin)
จานวน 200 ขวด
1005 ซือ้ ยา Alendron 70+VitD56 (FosamaxPlus) จานวน
300 กล่อง
1006 ซือ้ ยา Antacid 240 ml sus (Belcid) จานวน 2000
ขวด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062010327
จากัด
บริษัท ฟาร์มาดิกา จากัด
PR8000062010352

21/1/2562

-

-

6,634.00

6,634.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062010341

21/1/2562

-

-

98,547.00

98,547.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062010348

21/1/2562

-

-

29,000.00

29,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด

PR8000062010343

21/1/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1007 ซือ้ ยา Aripiprazole 5 mg tab (Apalife5) จานวน 30
กล่อง , Itraconazole 100 mg cap (Itracon)
จานวน 20 กล่อง
1008 ซือ้ ยา Atazanavir 300 mg (Reyataz) จานวน 15 ขวด
1009 ซือ้ ยา Baclofen 10 mg tab (Fenisal) จานวน 100
กล่อง
1010 ซือ้ ยา Bicalutamide 50 mg (Casodex) จานวน 40
กล่อง , Anastrozole 1 mg tab (Arimidex) จานวน
10 กล่อง
1011 ซือ้ ยา Calcium carbonate 1500 mg tab (Caltab
1500) จานวน 200 กล่อง
1012 ซือ้ ยา Desflurane 240 mL (Suprane) จานวน 15
ขวด
1013 ซือ้ ยา Docusate 0.5% ear.d 15 ml (Dewax)
จานวน 100 ขวด , Diltiazem 120 mg cap (Cascor
XL) จานวน 100 กล่อง
1014 ซือ้ ยา Ezetimibe 10+Simvastatin 40 mg (Vytorin)
จานวน 60 กล่อง
1015 ซือ้ ยา Hyaluronate Na 25 mg/2.5 ml (Go On)
จานวน 20 ไซริง้
1016 ซือ้ ยา Ledipasvir/Sofosbuvir 90/400 mg tab
(Ledvir) จานวน 3 กล่อง
1017 ซือ้ ยา Olopatadine 0.2% e.d 2.5 ml (Pataday)
จานวน 200 ขวด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
46,370.00
46,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จากัด
PR8000062010349 21/1/2562

94,053.00

94,053.00 เฉพาะเจาะจง

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง

94,887.60

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จากัด

PR8000062010346

21/1/2562

-

-

PR8000062010342

21/1/2562

-

-

94,887.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062010353

21/1/2562

-

-

42,000.00

42,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด

PR8000062010344

21/1/2562

-

-

83,861.25

83,861.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062010347

21/1/2562

-

-

33,170.00

33,170.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062010354
จากัด

21/1/2562

-

-

29,724.60

29,724.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062010350

21/1/2562

-

-

51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062010355

21/1/2562

-

-

16,799.98

16,799.98 เฉพาะเจาะจง

PR8000062010340

21/1/2562

-

-

47,508.00

47,508.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062010337

21/1/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1018 ซือ้ ยา Potassium citrate 231 + Na citrate 195
tab (Pocitrin) จานวน 60 กล่อง , Tranxenamic 250
mg cap (Transamin) จานวน 30 ขวด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
41,409.00
41,409.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล
PR8000062010351 21/1/2562
เฮลท์แคร์ จากัด

1019 ซือ้ ยา Aescin 1% 40 gm gel (Reparil Gel N)
จานวน 30 กล่อง
1020 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

5,521.20

5,521.20 เฉพาะเจาะจง

22,455.02

22,455.02 เฉพาะเจาะจง

1021 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

23,317.92

23,317.92 เฉพาะเจาะจง

1022 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

99,000.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง

1023 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

6,955.00

6,955.00 เฉพาะเจาะจง

1024 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

17,976.00

17,976.00 เฉพาะเจาะจง

1025 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

18,190.00

18,190.00 เฉพาะเจาะจง

1026 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
1027 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

28,050.00
30,000.00

28,050.00 เฉพาะเจาะจง
30,000.00 เฉพาะเจาะจง

1028 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
1029 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
1030 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

32,450.00
35,240.00
44,000.00

32,450.00 เฉพาะเจาะจง
35,240.00 เฉพาะเจาะจง
44,000.00 เฉพาะเจาะจง

1031 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

47,200.00

47,200.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซาโทนิค เมดดิคอล จากัด
บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จากัด

PR8000062010345

21/1/2562

-

-

PR8000062010386

22/1/2562

-

-

PR8000062010379

22/1/2562

-

-

PR8000062010367

22/1/2562

-

-

PR8000062010380

22/1/2562

-

-

PR8000062010372

22/1/2562

-

-

PR8000062010382

22/1/2562

-

-

PR8000062010376
PR8000062010374

22/1/2562
22/1/2562

-

-

บริษัท วีไอโอ กรุป๊ จากัด
บริษัท บางกอกยูนิเทรด จากัด
บริษัท เครือ่ งมือแพทย์ (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062010377
PR8000062010378
PR8000062010368

22/1/2562
22/1/2562
22/1/2562

-

-

PR8000062010384

22/1/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1032 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
1033 ขอวือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
1034 ค่าบริการสลายนิ่ว
1035 ซือ้ Alcohol Rub 300 ml (+Hibis 0.5%)
Microrubl 300 ml จานว 500 ขวด , Alcohol Rub 4
L (ทั่วไป) (+Hibi 0.5%) จานวน 10 แกลลอน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
92,662.00
92,662.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
4,922.00
4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
16,000.00
16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จากัด
51,360.00
51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

1036 ซือ้ ซองซิปพลาสติก จานวน 10 รายการ ตามเอกสาร
แนบ
1037 ซือ้ ยา Dexpanthenol 5% 30 gm (Bepanthen)
จานวน 10 หลอด
1038 ซือ้ ยา Gaviscon liq 150 ml จานวน 600 ขวด

55,000.00

1039 ซือ้ ยา Human igG 50 mg/1 mL (LIV GAMMA)
จานวน 12 vial
1040 ซือ้ ยา Tdap vac. 0.5 mL (TT + diphtheria +
pertussis) (Adacel) จานวน 10 vial
1041 ซือ้ ยา จานวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ
1042 สติก๊ เกอร์พิมพ์ตราสถาบัน (สีเขียว) ขนาด 8*6 ซม.
จานวน 500,000 ดวง
1043 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สาหรับ
ผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จานวน 14 ชนิด
1044 ทาโช๊คเตียงรอคลอดไฟฟ้า จานวน 1 คู่
1045 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สาหรับ
ผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด จานวน 2 ชนิด

55,000.00 ตกลงราคา

1,230.50

1,230.50 เฉพาะเจาะจง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

96,000.00

96,000.00 เฉพาะเจาะจง

5,029.00

5,029.00 เฉพาะเจาะจง

69,388.00
95,000.00

69,388.00 เฉพาะเจาะจง
95,000.00 ตกลงราคา

234,330.00

234,330.00 เฉพาะเจาะจง

9,244.80
315,000.00

9,244.80 เฉพาะเจาะจง
315,000.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062010373 22/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062010375

22/1/2562

-

-

PO8000062010068
PR8000062010361

23/1/2562
22/1/2562

-

-

บริษัท โคโลซาย จากัด

PR8000062010371

22/1/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000062010356

22/1/2562

-

-

PR8000062010358

22/1/2562

-

-

PR8000062010360

22/1/2562

-

-

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062010357

22/1/2562

-

-

องค์การเภสัชกรรม
บริษัท พลูก้า เทค จากัด

PR8000062010359
PO8000062010051

22/1/2562
22/1/2562

-

-

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด อิเล็คทรอ เทรด
บริษัท ซัมโนเทค ไทย จากัด

PO8000062010064

23/1/2562

-

-

PR8000062010387
PO8000062010057

23/1/2562
23/1/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1046 ซือ้ ยา Piperacillin 4 + Tazobactam 0.5 g inj
(Tazocin) จานวน 35 กล่อง
1047 ซือ้ เครือ่ งชชั่งน้าหนัก

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
44,940.00
44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062010392 23/1/2562
50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

1048 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
1049 ซ่อมเครือ่ งวัด BP Monitor

24,000.00
15,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

1050 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

65,484.00

65,484.00 เฉพาะเจาะจง

1051 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
1052 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
1053 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

10,350.00
16,000.00
16,000.00

10,350.00 เฉพาะเจาะจง
16,000.00 เฉพาะเจาะจง
16,000.00 เฉพาะเจาะจง

1054 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
1055 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

20,000.00
86,228.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง
86,228.00 เฉพาะเจาะจง

1056 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2562
1057 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2562
1058 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2562
1059 ซือ้ ยา Acetylcysteine 600 mg (NACLong) 10
t/tube จานวน 600 หลอด
1060 ซือ้ ยา Carbomer 0.2% 10 gm (VidiSic Eye Gel)
จานวน 800 หลอด , Loteprednol etabonate 0.5%
e.d 5 ml (Lotemax) จานวน 30 ขวด

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

50,170.00

50,170.00 เฉพาะเจาะจง

80,000.00

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เมส เทรดดิง้ จากัด
บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PO8000062010069

23/1/2562

-

-

PR8000062010436
PO8000062010072

24/1/2562
24/1/2562

-

-

PR8000062010437

24/1/2562

-

-

PR8000062010414
PR8000062010412
PR8000062010415

24/1/2562
24/1/2562
24/1/2562

-

-

PR8000062010413
PR8000062010416

24/1/2562
24/1/2562

-

-

PO8000062010073

28/1/2562

-

-

28/1/2562

-

-

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ PO8000062010074
จากัด
โรงพยาบาลชลบุรี
PR8000062010410

24/1/2562

-

-

85,386.00

85,386.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062010433

24/1/2562

-

-

93,047.20

93,047.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062010421

24/1/2562

-

-
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1061 ซือ้ ยา Chlorhexidine 5% (gallon) จานวน 10
แกลลอน , Allopurinol 100 mg (Puride) จานวน 50
กล่อง , Clorimazole 100 mg vaginal (CLOTRI
V.T.) จานวน 200 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
30,000.00
30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด
PR8000062010428 24/1/2562

1062 ซือ้ ยา D 5 S 1000 ml จานวน 400 ถุง , Glucose
50% 50 ml จานวน 1000 ขวด
1063 ซือ้ ยา Griseofulvin 500 mg จานวน 10 กล่อง ,
Triamcinolone 0.1% lotion 30 ml (T.V. Lone)
จานวน 50 โหล , Acyclovir 5% 1 gm cream
(Monirax) จานวน 50 box

29,800.00

29,800.00 เฉพาะเจาะจง

14,650.00

1064 ซือ้ ยา MetFORmin 500 mg tab (Glucolyte)
จานวน 750 กล่อง , Chlorpromazine 50 mg
(Pogetol) จานวน 5 ขวด
1065 ซือ้ ยา Mosapride 5 mg tab (Gasmotin) จานวน
100 กล่อง
1066 ซือ้ ยา N.S.S 0.45% 1000 mL จานวน 200 ถุง
1067 ซือ้ ยา N.S.S 0.9% 5 ml จานวน 200 กล่อง
1068 ซือ้ ยา Selenium sulfide 2.5% sus 120 ml
(Selfide) จานวน 30 ขวด
1069 ซือ้ ยา Zoledronic acid 5 mg/100 ml inj (Aclasta)
จานวน 5 vial
1070 ซือ้ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมโทรศัพท์
1071 ซือ้ อ๊อกซิเจนชนิดท่อ
1072 ซ่อมรถทะเบียน กว 1092
1073 ซ่อมรถทะเบียน ขษ 9681
1074 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
1075 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062010429

24/1/2562

-

-

14,650.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จากัด

PR8000062010434

24/1/2562

-

-

95,500.00

95,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จากัด

PR8000062010430

24/1/2562

-

-

39,590.00

39,590.00 เฉพาะเจาะจง

24/1/2562

-

-

6,400.74
90,000.00
2,250.00

6,400.74 เฉพาะเจาะจง
90,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062010425
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062010424
บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จากัด
PR8000062010431
บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จากัด PR8000062010426

24/1/2562
24/1/2562
24/1/2562

-

-

62,958.80

62,958.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062010432

24/1/2562

-

-

8,850.00
3,819.90
8,774.00
9,800.00
48,150.00

8,850.00 เฉพาะเจาะจง
3,819.90 เฉพาะเจาะจง
8,774.00 เฉพาะเจาะจง
9,800.00 เฉพาะเจาะจง
48,150.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062010417
PR8000062010427
PR8000062010422
PR8000062010423
PR8000062010438

24/1/2562
24/1/2562
24/1/2562
24/1/2562
24/1/2562

-

-

PR8000062010447

28/1/2562

-

-

3,000.00

ธนาดล
บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จากัด
ร้านแสนสุขการยาง
นายปรีชา มุทิตานนท์
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
3,000.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า บริ
88ษัท วี.พี.เมดิคอล เทรดดิง้ จากัด

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1076 แบตเตอรีเ่ ครือ่ งให้สารละลายทางหลอดเลือดดา จานวน
1 ก้อน
1077 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
1078 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
1079 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,200.00
1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000062010440 28/1/2562
32,100.00
78,750.00
42,800.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง
78,750.00 เฉพาะเจาะจง
42,800.00 เฉพาะเจาะจง

1080 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

2,568.00

2,568.00 เฉพาะเจาะจง

1081 ขออนุมัติซอื้ ถุงผ้าก๊อส ขนาด 2.5''x5.5'' สาหรับห่อ
ปลายสาย Double Lumen จานวน 200 ซอง
1082 ซือ้ Adult cuff Singer tube 27-35 cm. จานวน 5 ผืน

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ม.พี.วี. จากัด
บริษัท ไทยก๊อส จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ไทยก๊อส จากัด

1,200.00

1083 ซือ้ Adult finger clip (OME) สายวัด Spo2

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062010444
PR8000062010445
PR8000062010450

28/1/2562
28/1/2562
28/1/2562

-

-

PR8000062010453

28/1/2562

-

-

PR8000062010452

28/1/2562

-

-

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000062010442

28/1/2562

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000062010443

28/1/2562

-

-

1084 ซือ้ ยา Empagliflozin 10 mg tab (Jardiance)
จานวน 60 กล่อง
1085 ซือ้ ยา Haloperidol 5 mg/1 ml inj (Haridol) จานวน
1 กล่อง , Artesunate 50 mg tab จานวน 10 กล่อง

80,892.00

80,892.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062010464

28/1/2562

-

-

2,486.00

2,486.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล
จากัด

PR8000062010470

28/1/2562

-

-

1086 ซือ้ ยา INSulin Aspart30/PTM70u/ml 3 ml
(NovoMix30 PF) จานวน 100 กล่อง
1087 ซือ้ ยา Indomethacin 0.8% 50 ml (Elmetacin
Spray) จานวน 300 ขวด
1088 ซือ้ ยา Ispaghula 5 gm pwd (Mucilin SF) จานวน
800 กล่อง
1089 ซือ้ ยา Mycophenolate mofetil 250 mg cap
(ImmuCept) จานวน 30 กล่อง

88,275.00

88,275.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062010461

28/1/2562

-

-

38,520.00

38,520.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062010468

28/1/2562

-

-

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062010467

28/1/2562

-

-

51,000.00

51,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด

PR8000062010466

28/1/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1090 ซือ้ ยา Perphenazine 8 mg tab (POrazine8) จานวน
5 ขวด
1091 ซือ้ ยา Phenol in water 5% w/v injection จานวน
1 กล่อง , DexTROmethorphan 15 mg จานวน 20
กล่อง
1092 ซือ้ ยา Sertraline 50 mg tab (SerLIFt) จานวน 500
กล่อง
1093 ซือ้ ยา Urea 10% cream 100 gm (Diabederm)
จานวน 800 หลอด , พริกเจล 35 gm (Capsilka gel)
จานวน 300 หลอด
1094 ซือ้ ยา Water for injection 100 ml จานวน 1000 ถุง
, D 5 S/2 1000 ml จานวน 1000 ถุง
1095 ซือ้ ยา Zinc paste 5 gm (Nappy Hippo) จานวน 60
โหล
1096 ซือ้ แบตเตอรี่ 9.6V 1200mA จานวน 1 ก้อน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,400.00
2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จากัด PR8000062010454 28/1/2562
2,160.00 เฉพาะเจาะจง

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

95,100.00

ข้อเสนอแนะ

-

-

28/1/2562

-

-

28/1/2562

-

-

95,100.00 เฉพาะเจาะจง

โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การ
PR8000062010459
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062010456
จากัด
บริษัท บางกอก ดรัก จากัด
PR8000062010455

28/1/2562

-

-

46,300.00

46,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จากัด

PR8000062010458

28/1/2562

-

-

10,800.00

10,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด

PR8000062010462

28/1/2562

-

-

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000062010441

28/1/2562

-

-

1097 ซือ้ แบตเตอรี่ จานวน 4 ก้อน
1098 ซือ้ แบตเตอรีเ่ ครือ่ งช่วยหายใจ จานวน 1 ก้อน

82,000.00
5,500.00

82,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จากัด
PO8000062010075
บริษัท ไพ ออริตี้ แคร์ โปรดักส์ จากัด PR8000062010446

28/1/2562
28/1/2562

-

-

1099 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

29,960.00

29,960.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062010449

28/1/2562

-

-

1100 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

36,000.00

PR8000062010474

29/1/2562

-

-

1101 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

4,280.00

PR8000062010473

29/1/2562

-

-

1102 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

4,200.00

PR8000062010519

30/1/2562

-

-

PR8000062010496

30/1/2562

-

-

1103 ซือ้ ยา จานวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ

2,160.00

ปัญหำและอุปสรรค

39,968.56

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
จากัด
39,968.56 เฉพาะเจาะจงหน ้า บริ
90ษัท วิทยาศรม ศรีราชา จากัด

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1104 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
1105 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
1106 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
1107 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
1108 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพล้น เมดิคอล จากัด
17,000.00
17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย
จากัด
20,758.00
20,758.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
23,000.00
23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป๊ จากัด
23,900.00
23,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จากัด

1109 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

34,775.00

34,775.00 เฉพาะเจาะจง

1110 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

38,520.00

38,520.00 เฉพาะเจาะจง

1111 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

53,700.00

53,700.00 เฉพาะเจาะจง

1112 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

58,500.00

58,500.00 เฉพาะเจาะจง

1113 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง

1114 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

1115 ค่าบริการสลายนิ่ว
1116 ซือ้ ยา Aescin 20 mg tab (Reparil) จานวน 200 กล่อง

15,000.00
94,588.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
94,588.00 เฉพาะเจาะจง

1117 ซือ้ ยา Aspirin 25/Dipyri 200 (Aggrenox) จานวน
100 ขวด
1118 ซือ้ ยา Betahistine diHCl 24 mg (BetaSerc) จานวน
400 กล่อง

99,510.00

99,510.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
บริษัท โนวีเมด จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

94,160.00

94,160.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

หน ้า 91

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062010492 30/1/2562
PR8000062010493 30/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062010489

30/1/2562

-

-

PR8000062010488
PR8000062010484

30/1/2562
30/1/2562

-

-

PR8000062010487

30/1/2562

-

-

PR8000062010494

30/1/2562

-

-

PR8000062010490

30/1/2562

-

-

PR8000062010491

30/1/2562

-

-

PR8000062010486

30/1/2562

-

-

PR8000062010483

30/1/2562

-

-

PO8000062010084
PR8000062010515

31/1/2562
30/1/2562

-

-

PR8000062010506

30/1/2562

-

-

PR8000062010512

30/1/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1119 ซือ้ ยา Colchicine 0.6 mg (Prochic) จานวน 50 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
7,757.50
7,757.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด
PR8000062010514 30/1/2562

1120 ซือ้ ยา Ensure 850 gm จานวน 200 กระป๋อง
1121 ซือ้ ยา Entecarvir 0.5 mg (Baraclude) จานวน 60
กล่อง
1122 ซือ้ ยา HYDROXYChloroquine 200 mg
(HYdroQuin) จานวน 100 กล่อง , Valproate 200
mg tab (Encorate) จานวน 30 กล่อง
1123 ซือ้ ยา Hyoscine 20 mg/ml inj (GPO) จานวน 1000
amp , PhenoBARbitone 60 mg tab จานวน 5
ขวด , ว่านหางจระเข้ 30 gm gel (Aloe gel) จานวน
100 หลอด

81,320.00
86,349.00

81,320.00 เฉพาะเจาะจง
86,349.00 เฉพาะเจาะจง

41,600.00

41,600.00 เฉพาะเจาะจง

14,792.00

1124 ซือ้ ยา Imidafenacin 0.1 mg tab (Uritos) จานวน 50
กล่อง
1125 ซือ้ ยา Isosorbide 5 mg tab (Isorem) จานวน 20
กล่อง , METHOtexate 2.5 mg จานวน 100 กล่อง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์
จากัด

PR8000062010502
PR8000062010504

30/1/2562
30/1/2562

-

-

PR8000062010505

30/1/2562

-

-

14,792.00 เฉพาะเจาะจง

องค์การเภสัชกรรม

PR8000062010503

30/1/2562

-

-

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062010510

30/1/2562

-

-

60,219.80

60,219.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ฟาร์มาดิกา จากัด

PR8000062010513

30/1/2562

-

-

1126 ซือ้ ยา Nicergoline 10 mg tab (Sermion) จานวน
250 กล่อง
1127 ซือ้ ยา Obimin AZ tab จานวน 500 ขวด
1128 ซือ้ ยา Perindopril arginine 5 mg tab (Coversyl
arginine) จานวน 300 กล่อง , Gliclazide MR 60 mg
tab (Diamicron MR) จานวน 30 กล่อง

92,287.50

92,287.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062010498

30/1/2562

-

-

26,750.00
97,263.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง
97,263.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062010507
PR8000062010508

30/1/2562
30/1/2562

-

-

1129 ซือ้ ยา TPN Amino Acid 7.2% 500 ml inj (Kidmin)
จานวน 96 ถุง , Fat emulsion inj 20% 250 ml
(Otsulip/Intralipid) จานวน 50 ถุง

47,109.96

47,109.96 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062010500

30/1/2562

-

-

หน ้า 92

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1130 ซือ้ ยา Vitamin B12 500 mcg tab (Mecze) จานวน
3000 กล่อง
1131 ซือ้ ยา จานวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ
1132 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
1133 ขวดแก้วสีใส 60 ml (ฝาดาพร้อมจุกใน) จานวน 400
bot
1134 ขออนุมัติค่าตรวจทางรังสีวิทยา ประจาเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562
1135 ขออนุมัติค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะ
นอนหลับ Sleep Test แบบ PSG ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
1136 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 1 ชนิด
1137 ขออนุมัติซอื้ สารเภสัชรังสีชนิด I-131 Capsule
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
1138 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 2 เครือ่ ง
1139 ค่าตรวจทางรังสีวิทยา ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2562
1140 จ้างเหมาจัดเก็บและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะ
อันตราย ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
1141 ซือ้ ยา Chlorhexidine 4% 100 ml Scrub (AS)
จานวน 200 ขวด
1142 ซือ้ ยา HEPArin 5000 iu/ml inj 5 ml (Hepamax)
จานวน 30 vial
1143 ซือ้ ยา Levetiracetam 500 mg tab (Lecetam)
จานวน 70 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
96,300.00
96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล
(ประเทศไทย) จากัด
36,700.00
36,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จากัด
(มหาชน)
43,500.00
43,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย)
จากัด
1,960.00
1,960.00 ตกลงราคา
บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062010517 30/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062010497

30/1/2562

-

-

PR8000062010518

30/1/2562

-

-

PR8000062010526

31/1/2562

-

-

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จากัด

PO8000062020006

1/2/2562

-

-

49,000.00

49,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิวเทค จากัด

PO8000062020007

1/2/2562

-

-

7,490.00

7,490.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062010537

31/1/2562

-

-

99,800.00

99,800.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062010533

31/1/2562

-

-

17,500.00
50,000.00

17,500.00 เฉพาะเจาะจง
50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จากัด
บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จากัด

PR8000062010534
PO8000062020003

31/1/2562
1/2/2562

-

-

68,350.00

68,350.00 เฉพาะเจาะจง

1/2/2562

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

31/1/2562

-

-

86,400.00

86,400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด มีสไนติงเกล เฮลท์ PO8000062020001
แคร์
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ PR8000062010523
รีส์ จากัด
บริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตติง้ จากัด
PR8000062010522

31/1/2562

-

-

95,200.00

95,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จากัด

31/1/2562

-

-
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PR8000062010525

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1144 ซือ้ ยา Lidocaine 2% 30 gm (Xylocaine jelly)
จานวน 300 หลอด
1145 ซือ้ ยา Rebamipide 100 mg tab (Mucosta) จานวน
100 กล่อง , ProCAterol 50 mcg tab (Meptin)
จานวน 50 กล่อง
1146 ซือ้ ยา จานวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ
1147 ซือ้ อ๊อกซิเจนชนิดท่อ
1148 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
1149 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการกาจัดสัตว์พาหนะ(หนู)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ
1150 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ กระดาษทิชชู่ ,กระดาษ
อเนกประสงค์,กระป๋องเกลียวขนาด 5 โล และอื่นๆ
รวมทั้งหมด 12 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการซือ้ แนบ
1151 ติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศเก่าแทนเครือ่ งเดิม ขนาด
25000 BTU ห้อง ME304
1152 ขออนุมัติจัดจ้าง เช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ จาก ม.
บูรพา ถึง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในวันที่
12-13 มกราคม 2562
1153 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมระบบไม้กั้นทางเข้าออกคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
40,125.00
40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จากัด
PR8000062010520 31/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

94,267.00

94,267.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062010521

31/1/2562

-

-

26,270.00

26,270.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062010524

31/1/2562

-

-

5,029.00

5,029.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062010539

31/1/2562

-

-

9,000.00
30,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
30,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษัท ตรัย เม็ดดิคอล จากัด
บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จากัด

PR8000062010527
PO0700062010001

31/1/2562
2/1/2562

-

-

2,072.00

2,072.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0700062010003

2/1/2562

-

-

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง

PR0700062120088

7/1/2562

-

-

44,000.00

44,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์แสงทอง
วิศวกรรม
ห้างหุ้นส่วนจากัด ต้นข้าว บริการ

PO0700062010002

8/1/2562

-

-

13,375.00

13,375.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสเจ เมอรี่ โซลูชั่น 18 จากัด PO0700062010003

9/1/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1154 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเครือ่ งมือมาตรฐาน Square
Master จานวน 1 เครือ่ ง รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการจัดจ้าง
1155 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครือ่ งทาน้าบริสุทธิ์ Nano pure
Diamond และเครือ่ งกลัน่ น้า รวม 2 รายการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
1156 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุแลป (เหยือกพลาสติกมีสเกล 5Lt
ฯลฯ ) จานวน 15 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,504.70
4,504.70 เฉพาะเจาะจง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
PR0700062010050 11/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

47,600.00

47,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายระพิน ฮะสุน

PO0700062010005

11/1/2562

-

-

37,974.30

37,974.30 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด พีแอนด์เอ็น ไฮเทค PO0700062010004
เคมีคอล

11/1/2562

-

-

1157 ขออนุมัติจัดซือ้ ลูกลอย, ฟอเดน, ต่อนอก, ข้อลด ฯลฯ
(จานวน 9 รายการ) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

2,169.96

2,169.96 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0700062010059

14/1/2562

-

-

1158 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ Nitrile Glove 9'' (Blue),''M'' 5
MIL (1x100 pcs) จานวน 10 กล่อง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การซือ้ แนบ

1,733.40

1,733.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทค เอ็กเซลเล้นท์ จากัด

PR0700062010054

14/1/2562

-

-

1159 ขออนุมัติจัดซือ้ แก๊ส 48 กก. (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ)
1160 ขออนุมัติจัดซือ้ อ๊อกซิเย่น, แก๊สอะซิทีลีน, อาร์กอน
จานวน 3 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

1,210.00

1,210.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบูรพาแก๊ส

PR0700062010060

15/1/2562

-

-

7,832.40

7,832.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จากัด

PR0700062010067

16/1/2562

-

-

1161 ขออนุมัติจัดจ้าง ถ่ายเอกสาร A4 จานวน 1 รายการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
1162 ขออนุมัติจัดจ้างทาตรายาง จานวน 5 อัน (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ)

3,410.88

3,410.88 เฉพาะเจาะจง

นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700062010066

16/1/2562

-

-

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน แสนสุขกราฟฟิค

PR0700062010078

17/1/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1163 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ,น้ามัน
แก๊สโซฮอล์95,น้ามันเบนซินธรรมดา,น้ามันดีเซล
จานวน 1 งาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบกาหนดคุณลักษณะการซือ้ แนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง
PR0700062010070 17/1/2562
(สานักงานใหญ่)

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1164 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ น้ามัน
ดีเซล(ไปกลับ ม.บูรพา-จ.ฉะเชิงเทรา)ในวันที่ 31
มกราคม 2562 จานวน 1 งาน สานักงานคณบดี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การซือ้ แนบ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง
(สานักงานใหญ่)

PR0700062010074

17/1/2562

-

-

1165 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมท่อน้าประปาห้องปฏิบัติการ
ชีววิทยา จานวน 1 งาน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

6,955.00

6,955.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี เค พาวเวอร์เทค จากัด PR0700062010080

17/1/2562

-

-

1166 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุชุดปั้นสง่า ,มีดแกะสลัก,แปรงทาสี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณ
ลักษะการซือ้ แนบ
1167 ขออนุมัติจัดจ้างปั๊มกุญแจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ
1168 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ HP Color Laserjet
M551 สีดา,สีฟ้า,สีเหลือง,สีแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษะการซือ้ แนบ

398.00

398.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบ้าน จิปาถะ

PR0700062010083

18/1/2562

-

-

575.00

575.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ ปันดี

PR0700062010085

18/1/2562

-

-

68,980.00

68,980.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO0700062010008

18/1/2562

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ

PO0700062010007

18/1/2562

-

-

1169 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ ไป-กลับ ม.
บูรพา-จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 31 มกราคม 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1170 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ,น้ามัน
แก๊สโซฮอล์95,น้ามันเบนซินธรรมดา,น้ามันดีเซล
จานวน 1 งาน สานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการซือ้ แนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง
PR0700062010090 22/1/2562
(สานักงานใหญ่)

1171 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเครือ่ งมือมาตรฐาน
Rectangular Gauge Block จานวน 54 ชิ้น
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจ้าง
1172 ขออนุมัติจัดซือ้ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก,ไทยโพส,กรุงเทพ
ธุรกิจเข้าห้องสมุดคณะฯและหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเข้า
ศูนย์สอบเทียบฯประจาเดือนกุมภาพันธ์2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การซือ้ แนบ

86,670.00

86,670.00 เฉพาะเจาะจง

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง

1173 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ายาล้างจานซันไลต์ จานวน 24 ถุง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการซือ้ แนบ
1174 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันเบนซินธรรมดา ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบกาหนดคุณลักษณะการซือ้ แนบ

648.00

1175 เพื่อขออนุมัติจัดจ้างค่าซ่อมแซมห้องน้าโถปัสสาวะชาย
ชั้น1 จานวน1รายการ รายละเอียดดังเอกสารเเนบ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1176 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ,น้ามัน
แก๊สโซฮอล์95,น้ามันเบนซินธรรมดา,น้ามันดีเซล
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562สานักงานคณบดี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การซือ้ แนบ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

PO0700062010010

22/1/2562

-

-

ร้าน เกษากร

PR0700062010113

28/1/2562

-

-

648.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0700062010114

28/1/2562

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร
(สานักงานใหญ่)

PR0700062010121

29/1/2562

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอนุพงษ์ แซ่เติน๋

PO0700062010011

29/1/2562

-

-

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง
(สานักงานใหญ่)

PR0700062010119

29/1/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1177 ขออนุมัติจ้างเปลีย่ นโช้คประตู จานวน 3 ชุด
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจ้าง
1178 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
ซ่อมแซมท่อส้วมชารุด
1179 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เดินท่อประปา
1180 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,800.00
4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.ที. อลูมิเนียม กระจก
PR0700062010120 29/1/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางณัฐสุดา มะโนมั่น

PR0206062010151

11/1/2562

-

-

4,900.00

4,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมชาย จาปาบุรี

PR0206062010150

11/1/2562

-

-

1,403.84

1,403.84 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062010156

11/1/2562

-

-

1181 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

963.00

963.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062010144

11/1/2562

-

-

1182 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

18,932.58

18,932.58 เฉพาะเจาะจง

PR0206062010178

15/1/2562

-

-

1183 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

605.62

605.62 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
ร้านไถ่เส็ง

PR0206062010181

15/1/2562

-

-

1,500.00
1,500.00
1,500.00
4,394.04

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
4,394.04 เฉพาะเจาะจง

มอธ ฟลาเวอร์
มอธ ฟลาเวอร์
มอธ ฟลาเวอร์
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206062010015
PR0206062010012
PR0206062010013
PR0206062010056

3/1/2562
3/1/2562
3/1/2562
9/1/2562

-

-

15,190.00
4,200.00
3,060.00

15,190.00 เฉพาะเจาะจง
4,200.00 เฉพาะเจาะจง
3,060.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062010057
PR0206062010233
PR0206062010231

9/1/2562
18/1/2562
18/1/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค
นายทวีป สุระประเสริฐ
โครงการร้านค้าสวัสดิการ
บูรพา
ร้านวนิดา

PR0206062010232

18/1/2562

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062010070

9/1/2562

-

-

1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192

ขออนุมัติเบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้สด
ขออนุมัติเบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้สด
ขออนุมัติเบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้สด
ขออนุมัติเบิกเงินค่าชา เครือ่ งดืม่ ช็อคโกแลต ซีนไลน์
แอนตีแ้ บค
ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งพิมพ์
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ขออนุมัติเบิกเงินค่าปากกาลูกลืน่ ไดอารีข่ นาดพกพา
โบว์กล่องแบบใหม่
ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง จานวน 1
กระเช้า
ขออนุมัติเบิกเงินค่าซือ้ ของที่ระลึก (อาหารทะเลแห้ง
ประจาท้องถิ่น) จานวน 3 ชุด

ร้านโชคถาวร (แป้น)

หน ้า 98

ม.

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1193 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซือ้ ของที่ระลึก (อาหารทะเลแห้ง
ประจาท้องถิ่น) จานวน 2 ชุด
1194 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกเพื่อขอบคุณผูอ้ ุปการ
คุณ-กระเช้าผลไม้
1195 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทาปฏิทินตัง้ โต๊ะศูนย์จีนศึกษา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคถาวร (แป้น)
PR0206062010074 9/1/2562
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

42,900.00

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านบุปผชาติ หน้าศาล

PR0206062010087

9/1/2562

-

-

42,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

PR0206062010086

9/1/2562

-

-

24,000.00
11,920.87

24,000.00 เฉพาะเจาะจง
11,920.87 เฉพาะเจาะจง

ร้านเจียบฮวด
บริษัท เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จากัด

PR0206062010088
PR0206062010085

9/1/2562
9/1/2562

-

-

1198 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ

4,700.00

4,700.00 เฉพาะเจาะจง

นางแจ่มจันทร์ อาจวาริน นายจักร
พงษ์ รับมีศรี นายไพบูลย์ อาจวาริน

PR0206062010225

17/1/2562

-

-

1199 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ
1200 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะไปกลับ
มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน-มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 จานวน 1 คัน

3,000.00
2,200.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ
นายจักรพงษ์ รับมีศรี

PR0206062010255
PR0206062010256

21/1/2562
21/1/2562

-

-

1201 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ
1202 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะไปกลับ
มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน-มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 29 มกราคม 2562
1203 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะไปกลับ ม.
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก-ม.แม่ฟ้าหลวง ดอยตุง จังหวัด
เชียงราย วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2562 จานวน 2 คัน

11,200.00
2,500.00

11,200.00 เฉพาะเจาะจง
2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายเสวก สุระประเสริฐ
นายจักรพงษ์ รับมีศรี

PR0206062010258
PR0206062010253

21/1/2562
21/1/2562

-

-

27,400.00

27,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายเอกพันธ์ ทาตุย้

PR0206062010257

21/1/2562

-

-

1196 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอุปกรณ์งานตรุษจีน
1197 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุสานักงานจานวน 13 รายการ

5,000.00

ปัญหำและอุปสรรค
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1204 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างรือ้ สายทีวี ติดตัง้ ปลัก๊ กราวด์คู่
ติดตัง้ ทีวี รือ้ ย้ายติดตัง้ ป้ายใหม่ ย้ายป้ายบอร์ด อาคาร
ศูนย์จีนศึกษา และชุดติดตัง้ เบรคเกอร์
1205 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ Dell
Vostro 460 ซ่อมแผงวงจรหลัก BIOS เลข
551500301000110
1206 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะไปกลับมหา
วิทยาบูรพา บางแสน-โรงเรียนไตรนิมิตรวิทยาลัย และ
เยาวราชวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
1207 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะไปกลับ
มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน-โรงแรมมิวส์ บางกอกพนะจอมเกล้าลาดกระบัง-วัดพระแก้ว-โรงแรมโซฟีเทล
สาธร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,800.00
3,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจานงค์
PR0206062010308 27/1/2562

535.00

535.00 เฉพาะเจาะจง

2,700.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062010305

27/1/2562

-

-

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206062010306

27/1/2562

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206062010360

31/1/2562

-

-

1208 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์
1209 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์
1210 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมเครือ่ งปั๊มน้า
1211 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
เครือ่ งปั๊มน้า
1212 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

208,000.00

208,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จากัด PO0206062010001

3/1/2019

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายยุทธการ จุลสารวล

PR0206062010026

4/1/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PR0206062010050

8/1/2019

-

-

650.00

650.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PR0206062010337

30/1/2019

-

-

1,070.00

1,070.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านประโยชน์การไฟฟ้า

PR0206062010334

30/1/2019

-

-

1213 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

3,900.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206062010336

30/1/2019

-

-

1214 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึก
พิมพ์

18,420.00

18,420.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทค จากัด PR0206062010333

30/1/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1215 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,320.00
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง
PR0206062010335 30/1/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1216 น้าดืม่ 200 แพ็ค

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR2600062010003

02/01/2562

-

-

1217 เครือ่ งฉีดน้าแรงดันสูง จานวน 1 เครือ่ ง BFA

5,143.49

5,143.49 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจนบรรเจิด จากัด

PR2600062010004

02/01/2562

-

-

1218 จ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศจานวน 2 คันและ
รถยนต์ จานวน 1 คันจากสนามบินสุวรรณภูมิ-ม.บูรพา

5,600.00

5,600.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปาริฉัตร วังเมือง

PR2600062010005

04/01/2562

-

-

1219 ซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร -เปลีย่ นแบตเตอรีเ่ สีย้ งบอร์ด
หลังคา
1220 หนังสือ Purchasing and supply chain
Management 36 เล่ม
หนังสือ CTE Global business with vs ebook 85
เล่ม

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอกชนะกิจ เอ็นจิเนียริง่ จากัด PR2600062010007

08/01/2562

-

-

91,960.00

91,960.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2600062010008

08/01/2562

-

-

3,600.00

817.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) PR2600062010015

08/01/2562

-

-

3,600.00

1,748.15 เฉพาะเจาะจง
837.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ดรีเทล จากัด
0/1/1900
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) PR2600062010016

0/1/1900
08/01/2562

-

-

3,600.00

2,367.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) PR2600062010017

08/01/2562

-

-

3,600.00

2,639.75 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) PR2600062010018

08/01/2562

-

-

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) PR2600062010019

08/01/2562

-

-

6,000.00

5,376.75 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) PR2600062010026

09/01/2562

-

-

1221 ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการจัดเตรียมอาหาร
ภาคปฏิบัติ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 ม.ค. 2562
1222
1223 ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการจัดเตรียมอาหาร
ภาคปฏิบัติ ครัง้ ที่ 2 วันที่ 6 ก.พ.2562
1224 ค่าวัตถุดิบและวัสดุในการจัดเตรียมอาหาร ภาคปฏิบัติ
ครัง้ ที่ 3 วันที่ 20 ก.พ. 2562
1225 ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการจัดเตรียมอาหาร
ภาคปฏิบัติ ครัง้ ที่ 4 วันที่ 6 มี.ค.2562
1226 ค่าวัตถุดิบแลอุปกรณืในการจัดเตรียมอาหาร
ภาคปฏิบัติ ครัง้ ที่ 5 วันที่ 20 มี.ค. 2562
1227 ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการจัดเตรียมอาหาร
ภาคปฏิบัติ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 31 ม.ค. 2562
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1228 ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ ใช้ในการเตรียมอาหาร
ภาคปฏิบัติ ครัง้ ที่ 2 วันที่ 14 ก.พ. 2562
1229 ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ใช้ในการจัดเตรียมอาหาร
ภาคปฏิบัติ ครัง้ ที่ 3 วันที่ 28 ก.พ. 2562
1230 ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ ในจัดเตรียมอาหาร ภาคปฏิบัติ
ครัง้ ที่ 4 วันที่ 14 มี.ค.2562
1231 ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการจัดเตรียมอาหาร
ภาคปฏิบัติ ครัง้ ที่ 5 วันที่ 28 มี.ค.2562
1232 Investment banking: Valuation, leveraged
buyouts, and mergers & acquistions
1233 Key Board สาหรับเครือ่ ง iMac

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,000.00
4,697.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) PR2600062010027 09/01/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

6,000.00

3,568.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) PR2600062010029

09/01/2562

-

-

6,000.00

5,728.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) PR2600062010030

09/01/2562

-

-

6,000.00

4,130.75 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) PR2600062010031

09/01/2562

-

-

2,587.50

2,587.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัทเอเซียบุ๊ต จากัด

PR2600062010035

09/01/2562

-

-

10,000.00

7,158.52 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี วี ไอ จากัด (มหาชน)

PR2600062010036

09/01/2562

-

-

5,000.00

4,159.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี วี ไอ จากัด (มหาชน)

PR2600062010036

09/01/2562

-

-

34,668.00

34,668.00 เฉพาะเจาะจง

PR2600062010038

14/01/2562

-

-

1236 ทะเบียนหนังสือส่ง

500.00

394.24 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
ร้านศึกษาภัณฑ์

PR2600062010039

14/01/2562

-

-

1237 ค่าจ้างล้างรถยนต์ ดูดฝุน่ ภายใน 2 คัน ทะเบียน กอ5374 และ นค-8305
1238 ไส้ปากกา 12 อัน สีขาว 1ถัง สีสเปรย์ 3 กระป๋อง ทิน
เนอร์ 1 แกลลอน
1239 ค่าจ้างลงโปรแกรม iMac

500.00

380.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านรักษ์รถ

PR2600062010042

15/01/2562

-

-

1,500.00

1,008.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิต สแตชั่นเนอรี่

PR2600062010042

15/01/2562

-

-

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวริศรัตน์ ศรีสุภาพ

PR2600062010042

15/01/2562

-

-

5,671.00

5,671.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR2600062010043

15/01/2562

-

-

1234 Mouse สาหรับเครือ่ ง iMac
1235 กระดาษ 70 แกรม A4

1240 ซ่อมแซมทีวีต่อกับเครือ่ งบันทึกกล้องวงจรปิด หอหญิง
และซ่อมระบบสัญญาณ Wifi ที่ชั้น 6 หอหญิง
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1241 ซ่อมแซมกล้องวงจรปิดชั้น 3

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,280.00
4,280.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค
PR2600062010043 15/01/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

1242 ค่าวัตถุดิบใช้ในการประกอบอาหาร

7,000.00

2,519.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) PR2600062010044

16/01/2562

-

-

1243 จัดจ้างพิมพ์ไวนิล ขนาด 120*200 ซม. จานวน 2 ชุด
และ Roll up ขนาด 80*200 ซม. จานวน 2 ชุด

6,000.00

4,080.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ

PR2600062010047

16/01/2562

-

-

1244 จ้างพิมพ์โปสเตอร์A3 จานวน 5 แผ่น
ค่าพิมพ์เอกสารA3 จานวน 18 แผ่น
1245 ค่าถ่ายเอกสารส่วนเกินรายเดือน พย.2561 เครือ่ งถ่าย
เอกสารของนิสิต จานวน 4 เครือ่ ง จานวน 28,166 แผ่น

1,500.00

850.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ

PR2600062010048

17/01/2562

-

-

7,041.50

7,041.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR2600062010053

18/01/2562

-

-

1246 ต้นไม้ สาหรับประดับอาคาร

5,000.00

4,300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้นารี

PR2600062010054

18/01/2562

-

-

1247 ตรวจเช็คงานระบบ Generator 1 งาน

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดล เจเนอเรชั่น จากัด

PR2600062010057

23/01/2562

-

-

1248 ซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ บริเวณอาคารเรียน
รายละเอียดตามแนบ
1249 ซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ บริเวณ อาคารหอพักนิสิต
รายละเอียดตามแนบ

16,788.30

16,788.30 เฉพาะเจาะจง

PR2600062010058

24/01/2562

-

-

20,950.60

20,950.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์
เซอร์วิส จากัด
บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์
เซอร์วิส จากัด

PR2600062010058

24/01/2562

-

-

1250 จ้างติดตัง้ บอร์ดผังองค์กร

25,000.00

24,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ

PR2600062010059

25/01/2562

-

-

1251 ซ่อมแซมครุภัณฑ์หอพัก รายละเอียดตามแนบ

16,350.00

16,350.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. นิภาพร แสงสว่าง

PR2600062010066

31/01/2562

-

-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. นิภาพร แสงสว่าง

PR2600062010066

31/01/2562

-

-

1252 ซ่อมฉากกั้นห้องน้าชั้น 1 และเปลีย่ นไม้อัด หลังตูเ้ ก็บ
ของชั้น 2
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1253 ทาความสะอาดล้างระบาย และถมดินบริเวณท่อ
ระบายน้าหน้าร้านลอว์สัน (ค่าแรง+ค่าอุปกรณ์)
1254 ปากกาเขียนครุภัณฑ์ 8แท่ง,ป้ายชื่ 2 แพ็ค,ลิน้ แฟ้มเหล็ก
6 กล่อง,ถ่าน AAA 10 แพ็ค,ถ่านAA 6 แพ็ค,เทปโฟม 3
ม้วน,กาวซุปเปอร์ 2 หลอด,ปากกาเมจิก ดา,แดง,น้า
เงิน อย่างละ 2 แพ็ค,ตารางยางวันที่ ไทย 1 อังกฤษ 1

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,000.00
9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง
PR2600062010067 31/01/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

7,730.20

7,730.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR2600062010068

31/01/2562

-

-

1255 แฟ้มสันกว้าง 4 แพ็ค,ตูเ้ อกสารพลาสติก 2 อัน,เครือ่ ง
ไล่ยุงไร้สสาย 5 กล่อง สเปรย์กาจัดยุง,โพลสอิท 6 แพ็ค
,ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว,แท่นประทับ น้าเงิน แดง ที่
ถอนลวด,ถุงขยะ 4 แพ็ค,ถ่านอัลคาไลน์ 3 แพ็ค ซอง
จม.ขาว 12 กล่อง

7,730.21

7,730.21 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR2600062010068

31/01/2562

-

-

1256 ซองถนอมเอกสาร 1 แฟ็ค,เทปคาผิด 6 อัน,สเปรย์โฟม
2 กระป๋อง ตลับเมตร 1 ตลับ,ที่เก็บสายไฟ 2 แพ็ค,
ปากกาไวท์อบร์ด ดา,แดง,น้าเงิน,ฉากกั้นหนังสือ 1คู่
,คลิบบอร์ด A4 32 อัน,เครือ่ งคิดเลข 3 เครือ่ ง,

7,730.20

7,730.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR2600062010068

31/01/2562

-

-

1257 จ้างเหมาทาความสะอาดกลุม่ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
หอพักนิสิต 14 และ 15 และบริเวณโดยรอบกลุม่ อาคาร

512,928.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด ประกอบทรัพย์
คลีน เซอร์วิส

PO0206062020002

1/2/2562

-

-

1258 ขออนุมัติจัดเช่าเครือ่ งเสียง (ใช้ในงานพื้นที่เปิด) จานวน
1 งาน
1259 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายไวนิลขึงโครงไม้ พร้อมติดตัง้
ขนาด 4*10 ม. พิมพ์ 5 สี แบบละเอียดสูง เจาะตาไก่ 6
จุด 1 งาน (1 ป้าย)
1260 ขออนุมัติจัดจ้างซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ HP LaserJet
CF283A 1 กล่อง จานวน 1 งาน

6,000.00

512,928.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน 18

PR0206062020002

1/2/2562

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน 18

PR0206062010287

5/2/2562

-

-

2,540.00

2,540.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062020061

7/2/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1261 ขออนุมัติจัดจ้างซักผ้าปูโต๊ะ 13 ผืน และผ้าคลุมสี
ขาวใหญ่ 4 ผืน
1262 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงานและงานบ้าน จานวน 5
ชนิด
1263 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศไป-กลับ
ม.บูรพา จ.ชลบุรี -โรงแรมเอเเชีย แอร์พอร์ต อ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี จานวน 1 คัน
1264 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้าย จานวน 5 ชนิด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
460.00
460.00 เฉพาะเจาะจง นางสมถวิล สะทิ
PR0206062020060 7/2/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1,937.79

1,937.79 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206062020059

7/2/2562

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสราวุธ วรรัตน์

PR0206062020201

18/2/2562

-

-

9,235.00

9,235.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062020238

22/2/2562

-

-

PR0206062020236
PR0206062020237
PR0206062020272
PR0206062020276

22/2/2562
22/2/2562
26/2/2562
26/2/2562

-

-

PR0206062020277
PR0206062020274

26/2/2562
26/2/2562

-

-

1269 ขออนุมัติจัดเช่าเครือ่ งเสียง 1 งาน
1270 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาการแสดง 3 ชุด จานวน 1 งาน

7,600.00
6,000.00

7,600.00 เฉพาะเจาะจง
6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน พี.พี.ไซน์เมกเกอร์ โดยนาย
คุณากร ชนะพลชัย
ห้างหุ้นส่วนจากัด อ.กิมเจริญ
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
น.ส. แคซี่ มลธิ
ร้าน พี.พี.ไซน์เมกเกอร์ โดยนาย
คุณากร ชนะพลชัย
ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน 18
นายอุกฤษฎ์ แดงสดใส/

1271 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุโครงการ จานวน 1 งาน
1272 ค่าเช่าเต็นท์ โครงการทาบุญหอพักนิสิตวันเสาร์ที่23
กุมภาพันธ์ 2562(รายละเอียดแนบ)
1273 ซือ้ เครือ่ งสังฆทานจานวน9ชุดโครงการทาบุญหอพัก
นิสิตวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์2562(รายละเอียดแนบ)

3,002.30
1,000.00

3,002.30 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
นายเอือน สุทธิพร

PR0206062020273
PR0208062010023

26/2/2562
1/2/2562

-

-

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านป้าเฟือง(นางอุษา ประวัติวงษ์)

PR0208062010024

1/2/2562

-

-

1274 จ้างซ่อมแซมขอบสระว่ายน้าและยาแนวกระเบี้องขนาด
15*15ซม.จานวน1,000แผ่นและขนาด8*15ซม.จานวน
1,000แผ่น
1275 วัสดุประกอบโครงการปลูกผักไร้ดินเพื่อน้อง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์

PR0208062010015

7/2/2562

-

-

8,205.00

8,205.00 เฉพาะเจาะจง

2. ร้าน ไฮกรีน

PR0208062020019

12/2/2562

-

-

1265
1266
1267
1268

ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุก่อสร้าง จานวน 1 งาน
ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 6 กล่อง
ขออนุมัติจัดจ้างซักผ้าห่ม 1 งาน
ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายไวนิล 1 ป้าย

14,277.00
20,860.00
7,650.00
2,550.00

14,277.00
20,860.00
7,650.00
2,550.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1276 จ้างบารุงรักษาลิฟต์โดยสารประจาอาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ , อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ,
อาคารเรียนรวม (แบบไม่รวมอะไหล่) ตัง้ แต่วันที่ 1
ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562
1277 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมและ
บารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน นข.3426 สระแก้ว
1278 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง
1279 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุภาคสนามเพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ผปู้ ฏิบัติงาน
1280 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซม
เครือ่ งปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 5401014010208
1281 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้าดืม่ ถัง
1282 ขออนุมัติวอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุเพื่อใช้อานวยความ
สะดวกแก่ผปู้ ฏิบัติงาน(หลอดไฟ,ก๊อกซิงค์)
1283 ขออนุมัติจัดจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถบัส
หมายเลขทะเบียน 40-0520 ชลบุรี
1284 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุภาคสนามเพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ผปุ้ ฏิบัติงาน
1285 ขออนุมัติวอื้ และเบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง
1286 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่ารับรองและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการรับรองบุคคลภายนอก

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
85,065.00
85,065.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เทคโนเซอร์วิส จากัด
PO0208062020001 15/2/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

8,016.44

8,016.44 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผูจ้ าหน่ายโต PR0209062020001
โยต้า จากัด

1/2/2019

-

-

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR0209062020007

7/2/2019

-

-

714.00

714.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงศกร จานงค์ศร

PR0209062020014

8/2/2019

-

-

39,162.00

39,162.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านยอร์คเซอร์วิส

PR0209062020017

12/2/2019

-

-

192.00

192.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมชาติ โพธิศ์ รี

PR0209062020018

13/2/2019

-

-

2,343.30

2,343.30 เฉพาะเจาะจง

แสงทิพย์การไฟฟ้า

PR0209062020023

18/2/2019

-

-

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

อู่วงค์สวัสดิ์ บริการ

PR0209062020022

18/2/2019

-

-

213.75

213.75 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR0209062020025

22/2/2019

-

-

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR0209062020027

26/2/2019

-

-

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววิภาวรรณ์ แก้วน้าลักษณ์

26/2/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1287 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าอุปกรณ์เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผปู้ ฏิบัติงาน
1288 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้าประปา ภายใน
ห้องพักนิสิตหอพักเทา-ทอง 3 ห้อง B519

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,110.00
1,110.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ไอที วัฒนานคร
PR0209062020029 28/2/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

3,207.00

3,207.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PR0218062020004

1/2/2562

-

-

1289 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม

1,286.00

1,286.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบางแสนวอช

PR0218062020005

1/2/2562

-

-

1290 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ จานวน 3 ชนิด

3,120.00

3,120.00 เฉพาะเจาะจง

กังสดาลฮาร์ดแวร์

PR0218062020006

1/2/2562

-

-

1291 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมพัดลมโคจร หอพักเทา-ทอง 2

3,700.00

3,700.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PR0218062020023

14/2/2562

-

-

1292 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้า
ห่ม หอพักเทา-ทอง 1

5,075.00

5,075.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. แคซี่ มลธิ

PR0218062020021

14/2/2562

-

-

1293 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้าประปาหอพักเทา-ทอง
3 ห้อง A521
1294 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้า
ห่ม หอพักเทา-ทอง 4
1295 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ จานวน 5 ชนิด

3,498.00

3,498.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PR0218062020027

15/2/2562

-

-

6,253.00

6,253.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. แคซี่ มลธิ

PR0218062020028

18/2/2562

-

-

29,000.00

29,000.00 เฉพาะเจาะจง

กังสดาลฮาร์ดแวร์

PR0218062020029

25/2/2562

-

-

1296 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 3 ชนิด

3,691.50

3,691.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกมาท จากัด

PR0218062020030

25/2/2562

-

-

1297 ขอความเห็นชอบซือ้ ของที่ระลึก
1298 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์
1299 ขออนุมัติจัดซือ้ สติกเกอร์ขาวมัน A4 ภาควิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

2,400.00
4,200.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง
4,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมารดา
นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206062020166
PR0206062020200

15/2/2562
18/2/2562

-

-

280.00

280.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
ราคาซือ้ 280 บาท

PR0300062020039

7/2/2562

-

-

1300 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

18/2/2562

-

-

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
10,500 บาท
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ราคาซือ้ PO0300062020001

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1301 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจาเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2562
1302 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์สานักงานของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,000.00
8,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ ราคา PR0300062020085 22/2/2562
จ้าง 8,000 บาท
14,379.75
14,379.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PO0300062020002 22/2/2562
ราคาซือ้ 14,379.75 บาท

1303 ขออนุมัติจ้างซ่อมท่อน้าทิ้งพร้อมหุ้มเฟกเหล็ก
เครือ่ งปรับอากาศ
1304 ขออนุมัติจ้างปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ ประจาเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2562
1305 ขออนุมัติจ้างปฏฺุบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์
ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
1306 ขออนุมัติจ้างปฏิบัติงานด้านงานบุคคล ประจาเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2562
1307 ขออนุมัติจ้างปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์
ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
1308 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสานักงาน
1309 ขอความเห็นชอบซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว
1310 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หมึกเครือ่ งโทรสาร
1311 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่
ระลึก
1312 ขออนุมัติจัดซือ้ สติกเกอร์ขาวมัน A4 ภาควิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

3,558.00
3,292.00
3,800.00
930.00

3,558.00 เฉพาะเจาะจง
3,292.00 เฉพาะเจาะจง
3,800.00 เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

280.00

280.00 เฉพาะเจาะจง

1313 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์
1314 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจาเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2562

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

สุพจน์แอร์เซอร์วิส
ราคาจ้าง
12,840 บาท
นางสาวนิภา อิศรานันทศิริ ราคาจ้าง
9,500 บาท
นายบูรพา แก้วแหวน ราคาจ้าง
10,500 บาท
นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสดิ์ ราคาจ้าง
10,500 บาท
นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคาจ้าง
10,500 บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

PO0300062020007

27/2/2562

-

-

PR0300062020097

26/2/2562

-

-

PO0300062020004

26/2/2562

-

-

PO0300062020005

26/2/2562

-

-

PO0300062020006

26/2/2562

-

-

PR0206062020005
PR0206062020173
PR0206062020136
PR0206062020014

1/2/2562
1/2/2562
14/2/2562
1/2/2562

-

-

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
ราคาซือ้ 280 บาท

PR0300062020039

7/2/2562

-

-

18/2/2562

-

-

22/2/2562

-

-

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
ราคาซือ้ PO0300062020001
10,500 บาท
น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ ราคา PR0300062020085
จ้าง 8,000 บาท
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1315 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์สานักงานของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
14,379.75
14,379.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PO0300062020002 22/2/2562
ราคาซือ้ 14,379.75 บาท

1316 ขออนุมัติจ้างซ่อมท่อน้าทิ้งพร้อมหุ้มเฟกเหล็ก
เครือ่ งปรับอากาศ
1317 ขออนุมัติจ้างปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ ประจาเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2562
1318 ขออนุมัติจ้างปฏฺุบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์
ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
1319 ขออนุมัติจ้างปฏิบัติงานด้านงานบุคคล ประจาเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2562
1320 ขออนุมัติจ้างปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์
ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
1321 ขออนุญาตตรวจเช็คซ่อมบารุงรถยนต์ 12 ที่นั่ง (นง4098 ชลบุรี) รอบระยะ 70,000 กิโลเมตร
1322 ขอซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

7,610.38

7,610.38 เฉพาะเจาะจง

87,740.00

87,740.00 เฉพาะเจาะจง

1323
1324
1325
1326
1327

2,800.00
8,500.00
8,600.00
29,800.00
2,000.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง
8,500.00 เฉพาะเจาะจง
8,600.00 เฉพาะเจาะจง
29,800.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ขอซือ้ ชุดดรัม สร้างภาพ
ขอจ้างเช่ารถตู้ 2 คัน
ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์สี
ขอซือ้ ของที่ระลึกสาหรับมอบให้หน่วยงานที่พานิสิตไป
ศึกษาดูงาน
1328 ขอซือ้ หน่วยความจา SD Card สาหรับกล้องดิจิตอล
ขนาด 64 GB
1329 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ (ไป-กลับ) จังหวัด
เชียงใหม่-มหาวิทยาลัยบูรพา จานวน 4 คัน รวม 5 วัน

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

สุพจน์แอร์เซอร์วิส
ราคาจ้าง
12,840 บาท
นางสาวนิภา อิศรานันทศิริ ราคาจ้าง
9,500 บาท
นายบูรพา แก้วแหวน ราคาจ้าง
10,500 บาท
นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสดิ์ ราคาจ้าง
10,500 บาท
นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคาจ้าง
10,500 บาท
บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด

PO0300062020007

27/2/2562

-

-

PR0300062020097

26/2/2562

-

-

PO0300062020004

26/2/2562

-

-

PO0300062020005

26/2/2562

-

-

PO0300062020006

26/2/2562

-

-

PR0500062020031

5/2/2562

-

-

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
นายโสภณ คิดดี
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

PO0500062020001

11/2/2562

-

-

PR0500062020048
PR0500062020058
PR0500062020047
PO0500062020002
PR0500062020063

11/2/2562
11/2/2562
11/2/2562
18/2/2562
13/2/2562

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0500062020065

14/2/2562

-

-

นายเสวก สุระประเสริฐ

PO0500062020003

18/2/2562

-

-
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1330 ภาควิชาภาษาตะวันออกขอซือ้ โปรแกรมป้องกันไวรัส

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,500.00
6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR0500062020077 22/2/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1331 ขอซือ้ หมึกพิมพ์ HP designjet T120

7,704.00

7,704.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.พี.พารากอน

PR0500062020092

27/2/2562

-

-

1332 ขอซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์-เปลีย่ นหน่วยความจา
Memory DDR3 8GB จานวน 1 ชุด
1333 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก
1334 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร

3,745.00

3,745.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0500062020091

27/2/2562

-

-

330.00
4,096.00

330.00 เฉพาะเจาะจง
4,096.00 เฉพาะเจาะจง

นางสุกัญญา พินหอม 330.00
PR0400062020001
นางสาวกนกศรี เปล่งปลัง่ 4,096.00 PR0400062020006

1/2/2562
5/2/2562

-

-

1335 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเช็ครถยนต์ตามระยะการใช้
งาน และซ่อมเปลีย่ นอุปกรณ์ที่เสือ่ มสภาพ และ
อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องเปลีย่ นตามอายุการใช้งาน (รถตู้
ทะเบียน นง 532 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์
5403001010003)

59,144.25

59,144.25 เฉพาะเจาะจง

ส.อารยยางยนต์ 56,453.20

PR0400062020005

5/2/2562

-

-

1336 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเช็ครถยนต์ตามระยะการใช้
งาน และซ่อมเปลีย่ นอุปกรณ์ที่เสือ่ มสภาพ และ
อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องเปลีย่ นตามอายุการใช้งาน (รถตู้
ทะเบียน นค 7787 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์
5203001010025)

28,603.24

28,603.24 เฉพาะเจาะจง

ส.อารยยางยนต์ 28,603.24

PR0400062020007

5/2/2562

-

-

1337 ขออนุมัติจ้างทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาษาไทย)
1338 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 6,000.00

PR0400062020004

5/2/2562

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062020013

6/2/2562

-

-

1339 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
1340 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ของเล่น
(นวัตกรรม)
1341 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดทาตรายาง

2,000.00
3,967.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,967.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062020012
PR0400062020035

6/2/2562
11/2/2562

-

-

1,102.10

1,102.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
996.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 800.00
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
3,967.00
ร้าน ศรีศิลปการพิมพ์ 1,102.10

PR0400062020034

11/2/2562

-

-
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1342 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุเวชภัณฑ์ สาหรับใส่ในกระเป๋าเยีย่ ม
บ้าน
1343 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
1344 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก
1345 ขออนุมัติจัดซือ้ หนังสือ
1346 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมเปลีย่ นอุปกรณ์ที่
เสือ่ มสภาพและอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องเปลีย่ นตามอายุ
การใช้งาน
1347 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร
1348 ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์
1349 ขออนุมัติจัดซือ้ หนังสือ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
21,228.00
21,228.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา PR0400062020041 12/2/2562
21,228.00
3,776.00
3,776.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปลัง่ 3,776.00 PR0400062020042 12/2/2562
330.00
330.00

330.00 เฉพาะเจาะจง
330.00 เฉพาะเจาะจง

49,327.00

49,327.00 เฉพาะเจาะจง

1,000.00
8,574.16

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
8,574.16 เฉพาะเจาะจง

1,000.00

1350 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

600.00

1351 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

600.00

1352 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

600.00

1353 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

600.00

1354 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณ์
1355 ขออนุมัติซอื้ วัสดุงานบ้านงานครัว
1356 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

500.00
8,340.00
600.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

12/2/2562
13/2/2562

-

-

13/2/2562

-

-

PR0400062020058
PR0400062020059

13/2/2562
13/2/2562

-

-

PR0400062020053

13/2/2562

-

-

PR0400062020055

13/2/2562

-

-

PR0400062020056

13/2/2562

-

-

PR0400062020063

14/2/2562

-

-

PR0400062020061

14/2/2562

-

-

PR0400062020064
PR0400062020065

14/2/2562
14/2/2562

-

-

PR0400062020062

14/2/2562

-

-

นางสุกัญญา พินหอม 330.00
PR0400062020050
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR0400062020057
330.00
บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
PR0400062020054
จากัด 49,327.00

นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
8,574.16
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,000.00
600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน) 499.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน) 600.00
500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปลัง่ 290.00
8,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
7,913.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน) 600.00
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1357 ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิง
1358 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว
1359 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว
1360 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว
1361 ขออนุมัติจัดซือ้ อ่างล้างหน้า
1362 ขออนุมัติล้างเครือ่ งกรองน้าสแตนเลส 2 ขั้นตอน
สาหรับตูน้ ้าเย็นแบบต่อท่อ
1363 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
50,000.00
50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จากัด
50,000.00
1,634.00
1,634.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน 1,631.00
3,500.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ณ.แฟชั่น 2,700.00
4,500.00
4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธ์ทิพย์ ชลบุรี (1986)
จากัด 4,494.00
900.00
900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด
(มหาชน) 790.00
14,300.00
14,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรองน้าชลบุรี 14,300.00
600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

140.00

140.00 เฉพาะเจาะจง

1365 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ

1,498.00

1,498.00 เฉพาะเจาะจง

1366 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์

3,050.00

3,050.00 เฉพาะเจาะจง

1367 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

197.00

197.00 เฉพาะเจาะจง

1368 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
1369 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

1,600.00
600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง
600.00 เฉพาะเจาะจง

1370 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดทาวุฒิบัตร
1371 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

1,288.00
18,081.00

1,288.00 เฉพาะเจาะจง
18,081.00 เฉพาะเจาะจง

1,299.00

1,299.00 เฉพาะเจาะจง

1364 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

1372 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งโทรศัพท์ไร้สาย

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน) 600.00
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุป๊
จากัด 120.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์แสงทอง
วิศวกรรม 1,498.00
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
3,050.00
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
197.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,600.00
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน) 600.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,288.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 18,081.00

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
1,299.00
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เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062020060 14/2/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0400062020073
PR0400062020075
PR0400062020074

15/2/2562
15/2/2562
15/2/2562

-

-

PR0400062020080

15/2/2562

-

-

PR0400062020076

15/2/2562

-

-

PR0400062020087

18/2/2562

-

-

PR0400062020088

18/2/2562

-

-

PR0400062020085

18/2/2562

-

-

PR0400062020092

18/2/2562

-

-

PR0400062020089

18/2/2562

-

-

PR0400062020093
PR0400062020086

18/2/2562
18/2/2562

-

-

PR0400062020094
PR0400062020095

18/2/2562
18/2/2562

-

-

PR0400062020040

20/2/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1373 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารสี
1374 ขออนุมัติซอื้ วัสดุเชื้อเพลิง
1375 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์
1376 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
300.00
300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 300.00
395.00
395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส 395.00
3,450.00
3,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
3,450.00
2,948.00
2,948.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปลัง่ 2,948.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062020099 20/2/2562
PR0400062020098 20/2/2562
PR0400062020100 20/2/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0400062020096

20/2/2562

-

-

นางอังชัน ปัดเกษม 1,200.00
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
4,970.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด เวิลด์เทรด
ประเทศไทย 8,881.00

PR0400062020097
PR0400062020101

20/2/2562
20/2/2562

-

-

PR0400062020120

22/2/2562

-

-

1377 ขออนุมัติซอื้ ข้าวสาร
1378 ขออนุมัติซอื้ ตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร

1,200.00
4,970.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง
4,970.00 เฉพาะเจาะจง

1379 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเช็คระบบเครือ่ งปรับอากาศ
รถยนต์และซ่อมเปลีย่ นอุปกรณ์ที่เสือ่ มสภาพ และ
อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องเปลีย่ นตามอายุการใช้งาน

8,881.00

8,881.00 เฉพาะเจาะจง

1380 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเช็ครถยนต์ตามระยะการใช้
งาน และซ่อมเปลีย่ นอุปกรณ์ที่เสือ่ มสภาพ และ
อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องเปลีย่ นตามอายุการใช้งาน

2,882.05

2,882.05 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี
จากัด 2,882.50

PR0400062020119

22/2/2562

-

-

1381 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายจานงค์ ญาติเจริญ 2,900.00

PR0400062020118

22/2/2562

-

-

1382 ขออนุมัติซอื้ กระดาษถ่ายเอกสาร

1,020.01

1,020.01 เฉพาะเจาะจง

22/2/2562

-

-

1383 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก

6,930.00

6,930.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR0400062020115
1,020.01
นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐโภคิน PR0400062020131

26/2/2562

-

-

1384 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง

26/2/2562

-

-

1385 ขออนุมัติซอื้ แบตเตอรีส่ าหรับเครือ่ งสารองไฟฟ้า

4,944.00

4,944.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR0400062020133
1,100.00
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จากัด PR0400062020136
4,620.00

26/2/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1386 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ
1387 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,782.00
2,782.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์แสงทอง
PR0400062020132 26/2/2562
วิศวกรรม 2,782.00
4,081.00
4,081.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปลัง่ 4,081.00 PR0400062020134 26/2/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

1388 ขออนุมัติซอื้ กระดาษชาระม้วนใหญ่ และกรวยกระดาษ
สาหรับดืม่ น้า
1389 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ

24,822.93

24,822.93 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คลีนเวฟ จากัด 24,822.93

PR0400062020135

26/2/2562

-

-

1,488.01

1,488.01 เฉพาะเจาะจง

PR0400062020147

27/2/2562

-

-

1390 ขออนุมัติจัดซือ้ แผ่นโฟมปูพื้น
1391 ขออนุมัติซอื้ ต้นแคแสด

33,041.60
8,400.00

33,041.60 เฉพาะเจาะจง
8,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
1,488.01
บริษัท ซัมจ๊อบ จากัด 33,041.60
นางสาวมโนรมย์ เอมโอฐ 8,400.00

PR0400062020142
PR0400062020157

27/2/2562
28/2/2562

-

-

1392 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

9,400.00

9,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายจานงค์ ญาติเจริญ 9,400.00

PR0400062020156

28/2/2562

-

-

1393 ขออนุมัติจัดซือ้ เวชภัณฑ์

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062020150

28/2/2562

-

-

1394 ขออนุมัติซอื้ วัสดุเชื้อเพลิง
1395 ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิง

395.00
50,000.00

395.00 เฉพาะเจาะจง
50,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062020151
PR0400062020153

28/2/2562
28/2/2562

-

-

1396 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

1,322.01

1,322.01 เฉพาะเจาะจง

PR0400062020152

28/2/2562

-

-

1397 ขออนุมัติจ้างเหมาตัดเย็บผ้า
1398 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ

1,080.00
2,675.00

1,080.00 เฉพาะเจาะจง
2,675.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062020148
PR0400062020155

28/2/2562
28/2/2562

-

-

71,379.70

71,379.70 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา
5,350.00
ร้านบางแสนแก๊ส 395.00
บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จากัด
50,000.00
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
1,322.01
นางมานพ แก้วมณี 1,080.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์แสงทอง
วิศวกรรม 2,675.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด ไทยวิกตอรี่ เทรดดิง้

PR0600062020019

1/2/2019

-

-

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

นางวราภรณ์ สามทอง

PR0600062020022

1/2/2019

-

-

1399 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ 18 รายการ
1400 ขออนุมัติจ้างทาความสะอาดห้องพักรับรอง
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1401 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ
1402 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
13,642.50
13,642.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
PR0600062020018 1/2/2019
686.00

686.00 เฉพาะเจาะจง

1403 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

1,391.00

1404 ขออนุมัติจัดซือ้ หมืกเครือ่ งพิมพ์ Fuji Xerox

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านธีรเดช / น้าดืม่ บ้านและสวน

PR0600062020014

1/2/2019

-

-

1,391.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีที เคมีคอล จากัด

PR0600062020023

1/2/2019

-

-

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600062020013

1/2/2019

-

-

1405 ขออนุมัติซอื้ IGG, RB X HU-2MG

5,703.10

5,703.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด

PR0600062020015

1/2/2019

-

-

1406 ขออนุมัติซอื้

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบุปผชาติ หน้าศาล

PR0600062020033

4/2/2019

-

-

1407 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเนอร์ เซอร์วิส จากัด

PR0600062020034

4/2/2019

-

-

15,001.40

15,001.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไว้ท์กรุป๊ จากัด(มหาชน)

PR0600062020035

5/2/2019

-

-

ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

PR0600062020036

5/2/2019

-

-

1408 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ
1409 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่น 5 รายการ (วัสดุโครงการ''กิจกรรม
บริการวิชาการและการประชาสัมพันธ์ฯ )
1410 วัสดุอื่นๆ

4,905.00

4,905.00 เฉพาะเจาะจง

13,220.00

13,220.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามเรปแรป จากัด

PR0600062020054

6/2/2019

-

-

1411 ซ่อมกล้องวงจรปิด

35,203.00

35,203.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอนนาดิจิท กรุป๊ จากัด

PO0600062020005

11/2/2019

-

-

1412 วัสดุอื่นๆ

14,338.00

14,338.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0600062020064

7/2/2019

-

-

1413 วัสดุอื่นๆ

8,602.00

8,602.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกฤษณ์อิเล็คทริค

PR0600062020063

7/2/2019

-

-

1414 ซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600062020069

7/2/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1415 ขอซ่อมตูเ้ ย็น

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,926.00
1,926.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค
PR0600062020085 8/2/2019

1416 ขออนุมัติซอื้

1,195.00

1,195.00 เฉพาะเจาะจง

1417 วัสดุอื่นๆ-จานวน 10 รายการ

4,770.00

4,770.00 เฉพาะเจาะจง

1418 ค่าจ้างเหมาบริการ

8,000.00

1419 ซ่อมครุภัณฑ์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

8/2/2019

-

-

11/2/2019

-

-

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบัณฑิตเอกสาร, บริษัทบัณฑิต PR0600062020078
สเตชันเนอรี่ จากัด
กมลกุญแจ/ ติก๊ ซีร็อกซ์/ น้าดืม่ บ้าน PR0600062020094
และสวน/ บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
จากัด/
นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
PR0600062020098

11/2/2019

-

-

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายระพิน ฮะสุน

PR0600062020101

11/2/2019

-

-

34,240.00

34,240.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอโครเทค จากัด

PR0600062020100

11/2/2019

-

-

1421 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ - สารเคมี

1,647.80

1,647.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด

PR0600062020110

11/2/2019

-

-

1422 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ - วัสดุวิทยาศาสตร์

3,103.00

3,103.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด

PR0600062020112

11/2/2019

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางวาสนา เรไร, นางประภา สัตยกุล, PR0600062020124
นางประพิณ พุ่มพวย, นางเนาวรัตน์
สุขันนะเวช, นางสาวอ้อย นาสงวน,
นางจันดา ดลรัตน์, นายสมจิตร คุณ
นะ และ ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์

12/2/2019

-

-

1424 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด

PR0600062020128

13/2/2019

-

-

1425 ขออนุมัติซอื้

3,303.00

3,303.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600062020139

14/2/2019

-

-

1420 วัสดุุน
อิ

1423 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่น 52 รายการ (โครงการเข้าร่วม
โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 11)

ร้านสุดประหยัด 20 บาท, สดใส
ก๊อปปี้, บริษัท บัณฑิตสเตชันเนอรี่
จากัด
หน ้า 116

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1426 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,852.00
3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดดิง้ จากัด
PR0600062020148 15/2/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1427 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ

2,289.80

2,289.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จากัด

PR0600062020143

15/2/2019

-

-

1428 วัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ

9,030.80

9,030.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จากัด PR0600062020150

15/2/2019

-

-

1429 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

10,689.30

10,689.30 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จากัด

PR0600062020153

15/2/2019

-

-

1430 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์ 2 รายการ

64,000.00

64,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไฟเบอร์ ริส จากัด

PO0600062020007

15/2/2019

-

-

720.00

720.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

PR0600062020151

15/2/2019

-

-

1432 หมึกเครือ่ งพิมพ์

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600062020152

15/2/2019

-

-

1433 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ

1,594.30

1,594.30 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด

PR0600062020147

15/2/2019

-

-

1434 ขออนุมัติซอื้ - วัสดุอื่นๆ จานวน 30 รายการ

9,911.00

9,911.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
PR0600062020170
ร้านน้าดืม่ บ้านและสวน, ร้านคลังยา
ชลบุรี,ร้านพนาวัน, บ.ฮะเส็ง
ฮวดสเตชั่นเนอรี่ จากัด , ร้านเจียบ
ฮวด,ร้านธีรเดช, ร้านธรรมเชษฐ์เภสัช,
ร้านจันทาไม้พันธ์, ร้านสาวไม้สวย,
ร้านหล่อ ทองระอา, ร้านสยาม
การเกษตร, ร้านรัตนา พุทธอังกูร,
ร้านนายสมบบุญ แซ่ตนั๊ , ร้านคุณธน
นัฏฐ์ จันทราพุทธิวงษ์ และร้านไพร
เวชค้าวัสดุ

21/2/2019

-

-

1431 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1435 ขออนุมัติซอื้ กระดาษถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,440.00
9,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0600062020174 21/2/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1436 ขออนุมัติซอื้ -วัสดุอื่นๆ จานวน 38 รายการ

5,675.00

5,675.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, ร้าน PR0600062020171
น้าดืม่ บ้านและสวน, ร้านเจียบฮวด,
ร้านจันทาไม้พันธุ์, ร้านสยาม
การเกษตร, ร้านพนาวัน และบริษัท
บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

21/2/2019

-

-

1437 ขออนุมัติซอื้ -วัสดุอื่นๆ จานวน 20 รายการ

9,948.00

9,948.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเทิดเทิง เครือ่ งครัว, ร้านสหกรณ์ PR0600062020172
มหาวิทยาลัยบูรพา, ร้านคุณกิตติ
สัณห์ เพียรพิทักษ์, ร้านน้าดืม่ บ้าน
และสวน, ร้านพนาวัน, ร้านบอล
อะควอเรีย่ ม จตุจักรชลบุรี , ร้านหล่อ
ทองระอา และบริษัท บัณฑิตสเตชั่น
เนอรี่ จากัด

21/2/2019

-

-

1438 ขอซือ้ วัสดุ 23 รายการ

9,600.94

9,600.94 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0600062020177

21/2/2019

-

-

105,817.65

105,817.65 เฉพาะเจาะจง

PO0600062020008

22/2/2019

-

-

1440 วัสดุอื่น

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จากัด

PR0600062020199

25/2/2019

-

-

1441 วัสุอื
ดุ ่นๆ

2,065.00

2,065.00 เฉพาะเจาะจง

น้าดืม่ บ้านและสวน

PR0600062020198

25/2/2019

-

-

806.00

806.00 เฉพาะเจาะจง

นางนวพร พงษ์ไพโรจน์

PR0600062020183

25/2/2019

-

-

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จากัด

PR0600062020200

25/2/2019

-

-

1439 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 4 รายการ

1442 ขอนุมัติจ้างซักผ้าเช็ดมือ (สาหรับการเรียนปฏิบัติการ)
1443 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1444 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
40,874.00
40,874.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จากัด
PR0600062020185 25/2/2019

1445 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 3 รายการ

1,410.00

1,410.00 เฉพาะเจาะจง

1446 วัสดุอื่นๆ

9,600.00

1447 วัสดุอื่นๆ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

25/2/2019

-

-

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านธีรเดช / ร้านลายไผ่ / น้าดืม่ บ้าน PR0600062020184
และสวน
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
PR0600062020203

25/2/2019

-

-

6,163.20

6,163.20 เฉพาะเจาะจง

บ.สหชัยบ้านสวน (1999) จากัด

PR0600062020197

25/2/2019

-

-

1448 วัสดุอื่นๆ

3,900.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0600062020202

25/2/2019

-

-

1449 วัสดุอื่น

16,692.00

16,692.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด

PR0600062020205

26/2/2019

-

-

1450 วัสดุอื่นๆ-จานวน 9 รายการ

3,630.00

3,630.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านธีรเดช/ คุณนิติพงศ์ อยูค่ ง/ ร้าน PR0600062020210
ธีรเดช/ ร้านอะตอมพลาสติก/ศ.
ประภัสสร/ บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
จากัด

26/2/2019

-

-

1451 วัสดุอื่นๆ-จานวน 2 รายการ

3,542.77

3,542.77 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จากัด

PR0600062020208

26/2/2019

-

-

1452 วัสดุอื่นๆ-จานวน 2 รายการ

9,050.00

9,050.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600062020207

26/2/2019

-

-

1453 วัสดุอื่นๆ-จานวน 5 รายการ

4,300.00

4,300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านท้ายตลาดการเกษตร

PR0600062020209

26/2/2019

-

-

1454 วัสดุอื่นๆ-จานวน 7 รายการ

20,715.20

20,715.20 เฉพาะเจาะจง

PR0600062020206

26/2/2019

-

-

1455 ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา-เครือ่ งทาแห้งสูญญากาศ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600062020218

27/2/2019

-

-

1456 วัสดุอื่นๆ-YSI 5908 Cap Membrane Kit 1.25Mil PE

3,980.40

3,980.40 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส. ซายน์
อุปกรณ์เคมี
บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด
บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จากัด

PR0600062020222

27/2/2019

-

-
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1457 วัสดุอื่นๆ-กระดานไวท์บอร์ด
1458 วัสดุอื่นๆ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,260.00
8,260.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช
PR0600062020223 27/2/2019
19,688.00

19,688.00 เฉพาะเจาะจง

1459 วัสดุอื่นๆ-ANTISEPTIC 95%, COM

5,885.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง

1460 วัสดุอื่นๆ-จานวน 3 รายการ

6,535.00

6,535.00 เฉพาะเจาะจง

1461 วัสดุอื่นๆ-จานวน 2 รายการ

16,734.80

1462 วัสดุอื่นๆ-จานวน 21 รายการ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์ PR0600062020216
เทรด
บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด
PR0600062020221

27/2/2019

-

-

27/2/2019

-

-

ร้าน AQ Coppy/ นายธารทอง
PR0600062020215
โรจน์ศิริกุลชัย/ ร้านบางแสนการพิมพ์

27/2/2019

-

-

16,734.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด

PR0600062020220

27/2/2019

-

-

42,627.73

42,627.73 เฉพาะเจาะจง

PR0600062020219

27/2/2019

-

-

1463 ปรับปรุง่ รางระบายน้า

83,200.00

83,200.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส. ซายน์
อุปกรณ์เคมี
นางณัฐสุดา มะโนมั่น

PO0600062020009

27/2/2019

-

-

1464 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ - จานวน 25 รายการ

54,901.70

54,901.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด

PR0600062020236

28/2/2019

-

-

1465 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ- จานวน 5 รายการ

14,375.00

14,375.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600062020238

28/2/2019

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0600062020230

28/2/2019

-

-

1467 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครือ่ ง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO0600062030004

4/3/2019

-

-

1468 ซ่อมไม้กันรถ

27,071.00

27,071.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ไอเดียอีส

PO0600062020011

28/2/2019

-

-

1469 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งนึ่งฆ่าเชื้อ

44,405.00

44,405.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิทอป จากัด

PO0600062030003

4/3/2019

-

-

1466 วัสดุอื่นๆ - ลาโพงแบบกระเป๋าหิ้ว
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1470 ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา-เครือ่ งคอมพิวเตอร์ Dell
1471 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ- จานวน 24 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,900.00
3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR0600062020233 28/2/2019
66,949.17

66,949.17 เฉพาะเจาะจง

6,680.00

6,680.00 เฉพาะเจาะจง

1473 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์
1474 ขอจัดซือ้ น้ามันประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562

28,408.50

28,408.50 เฉพาะเจาะจง

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

1475 ขอจ้างเหมาบริการแม่บ้านทาความสะอาดห้องพัก 228

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง

1476 ขอจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศโครงการศึกษาดูงาน
ตลาดน้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามและศูนย์ศิลปชีพ
บางไทร จังหวัดอยุธยา
1477 ขอจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ ในการจัดทา
โครงการนิทรรศการศิลปะและการออกแบบนานาชาติ

7,200.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซายน์ติฟิค เคมี
คอล ซัพพลาย
หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PR0600062020237

28/2/2019

-

-

PR0600062020231

28/2/2019

-

-

บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จากัด

PR0800062020003

1/2/2019

-

-

หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
นเนท จากด
นางสาวปิยะนันท์ มาตแม้น

PR0800062020006

1/2/2019

-

-

PR0800062020004

1/2/2019

-

-

7,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0800062020001

1/2/2019

-

-

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0800062020030

8/2/2019

-

-

1478 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการศิลปะและการ
ออกแบบนานาชาติ 2019 The Korea Association of
Art & Design Exhibition
1479 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดทางานในคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 1,040.04 บาท สาขาออกแบบ 354 บาท

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

8/2/2019

-

-

1,394.04

1,394.04 เฉพาะเจาะจง

นางกรกมล เสริมศรี,บริษัทบัณฑิตส PR0800062020029
เตชั่นเนอรี จากัด,กลุม่ ประติมากรรม
จากแก้ว
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR0800062020027

8/2/2019

-

-

1480 ขอจัดซือ้ วัสดุ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
1481 ขอจัดจ้างซ่อมตูเ้ ย็น

1,781.98

1,781.98 เฉพาะเจาะจง

บริษัทอินฟินิท คราฟท์ จากัด

PR0800062020054

18/2/2019

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมิสเตอร์ไบร์แอร์เซอร์วิส

PR0800062020055

18/2/2019

-

-

1472 วัสดุอื่นๆ-จานวน 7 รายการ
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1482 ขอจ้างเหมาบริการรถสองแถว พานิสิตไปฝึกปฎิบัติวาด
เส้น สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
1483 ขอจัดซือ้ แก๊ส เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาเซรามิกส์
1484 ขอจ้างเหมาบริการรถหกล้อขนผลงานศิลปะ ในการ
จัดทาโครงการนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 64
และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุน่ เยาวร์
ครัง้ ที่ 34

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง นายมร ชาวเหนือ
PR0800062020052 18/2/2019
2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง

1485 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์
1486 ขอจัดซือ้ วัสดุ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ใน
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
1487 ขอจ้างซ่อมเตาเผา สาขาเซรามิกส์
1488 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อซ่อมโช๊คฝาท้ายรถตูป้ รับอากาศ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
1489 ขอจัดจ้างเหมาบริการทาความสะอาดห้องรับรอง 228

2,354.00

2,354.00 เฉพาะเจาะจง

299.60

1490 ขอจัดซือ้ หมึกพิมพ์เพื่อใช้ในการจัดทงาานในสานักงาน
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
1491 ขอเสนอจ้างจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ ส่ง สทศ. เมื่อเสร็จสิน้ โครงการตัวแทน สทศ.
ประจาสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปี
การศึกษา 2561 ณ สนามสอบ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านพิชส์นีพาณิชย์

PR0800062020053

18/2/2019

-

-

นายแสงอาทิตย์ เงินทรัพย์

PR0800062020056

22/2/2019

-

-

บ.เซอร์นิค อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด PR0800062020069

22/2/2019

-

-

299.60 เฉพาะเจาะจง

บ.ราชวงศ์รงุ่ เรือง จากัด

PR0800062020067

22/2/2019

-

-

8,800.00
2,140.00

8,800.00 เฉพาะเจาะจง
2,140.00 เฉพาะเจาะจง

นายพิทยา ศรีจาลอง
บริษัท บูรพายนต์ จากัด

PR0800062020057
PR0800062020068

22/2/2019
22/2/2019

-

-

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปิยะนันท์ มาตแม้น

PR0800062020058

22/2/2019

-

-

28,890.00

28,890.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.เค.ดี ริช จากัด

PR0800062020070

22/2/2019

-

-

1,066.00

1,066.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวประภาศิริ แซ่หย่ง

PR0900062020001

1/2/2562

-

-
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1492 ขอเสนอซือ้ กระเป๋าใส่เอกสาร สาหรับมอบให้ผเู้ ข้าร่วม
อบรมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูโ้ ดยการ
เสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคตของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น รุน่ ที่ 1-2
1493 ขอเสนอซือ้ กระดาษเช็ดมือชนิดแผ่น และกระดาษ
เช็ดหน้า กระดาษเช็ดมือใช้ในห้องน้าอาจารย์ และ
กระดาษเช็ดหน้า ใช้ในงานประชุม ของ สนง.คณบดี
คณะศึกษาศาสตร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
42,000.00
4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์สเต็บ จากัด
PR0900062020010 6/2/2562

5,831.50

5,831.50 เฉพาะเจาะจง

480.00

480.00 เฉพาะเจาะจง

1495 ขอเสนอซือ้ หนังสือประกอบการอบรม จิต 5 ปั้นยอด
มนุษย์ เพื่อมอบให้ผเู้ ข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรูโ้ ดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะ
เพื่ออนาคตของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น รุน่ ที่ 1-2

47,250.00

1496 ขอเสนอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ ใช้พิมพ์เอกสาร
ประกอบการสอนของอาจารย์ และเอกสาราชการต่าง ๆ
ของภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
1497 ขอเสนอจ้างทา ป้าย x-stand สาหรับใช้ในโครงการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูโ้ ดยการเสริมสร้างจิต 5
ลักษณะเพื่ออนาคตของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุน่ ที่ 1-2

1494 ขอเสนอซือ้ ไม้กวาดแข็ง สาหรับใช้ทาความสะอาดสวน
และบวิเวณรอบตึกของคณะศึกษาศาสตร์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์ PR0900062020014
เทรด

6/2/2562

-

-

ร้านเฮ้งย่งไถ่

PR0900062020009

6/2/2562

-

-

47,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จากัด

PR0900062020012

6/2/2562

-

-

16,100.00

16,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0900062020018

7/2/2562

-

-

1,712.00

1,712.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

PR0900062020021

8/2/2562

-

-
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1498 ขอเสนอซือ้ น้าดืม่ เพื่อให้บริการแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนิสิต ของภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
1499 ขอเสนอจ้างทาเกียรติบัตร สาหรับมอบให้ผเู้ ข้าร่วม
อบรมในโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูโ้ ดยการ
เสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคตของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุน่ ที่ 1-2

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
140.00
140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้าดืม่ บ้านและสวน
PR0900062020023 8/2/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4,044.60

4,044.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

PR0900062020022

8/2/2562

-

-

1500 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งยนต์ระบบแอร์รถบัสปรับอากาศ
40-0770 ชลบุรี เนื่องจากแอร์ไม่เย็น เครือ่ งยนต์ที่ทา
หน้าที่เดินระบบปรับอากาศเกิดการชารุดเนื่องจากอายุ
การใช้งานที่มาก จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ

43,720.20

43,720.20 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เวิลด์เทรด
ประเทศไทย

PR0900062020035

14/2/2562

-

-

1501 ขอเสนอซือ้ วัสดุ สาหรับใช้ในโครงการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่อ
อนาคตของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น
รุน่ ที่ 1-2

3,440.01

3,440.01 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0900062020032

14/2/2562

-

-

1502 ขอเสนอจ้างทาป้ายไวนิล เพื่อใช้ในกิจกรรมแนะนา
การศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเปิดรับ
สมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

1,412.40

1,412.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

PR0900062020036

14/2/2562

-

-

1503 ขอเสนอซือ้ หลอดไฟ เพื่อซ่อมบารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแสง
สว่างในห้องเรียน สานักงานและห้องประชุมภายใน
คณะศึกษาศาสตร์ เนื่องจากของเดิมหมด
1504 ขอเสนอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ เพื่อใช้พิมพ์เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และเอกสารราชการต่างๆ
ของภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะ
ศึกษาศาสตร์

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านประโยชน์การไฟฟ้า

PR0900062020054

20/2/2562

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0900062020060

22/2/2562

-

-

หน ้า 124

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1505 ขอเสนอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ เพื่อใช้พิมพ์เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และเอกสารราชการต่างๆ
ภายในห้องพักอาจารย์ประจาภาควิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
PR0900062020061 22/2/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1506 ขออนุมัติค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ สาหรับใช้จัด
อบรมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูโ้ ดยการ
เสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคตของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น รุน่ ที่ 2 วันที่ 21-23 มี.ค.
62

90,200.00

90,200.00 เฉพาะเจาะจง

โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท

PO0900062020002

25/2/2562

-

-

1507 ขออนุมัติค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ สาหรับใช้จัด
อบรมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูโ้ ดยการ
เสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคตของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น รุน่ ที่ 1 วันที่ 7-9 มี.ค.62

90,200.00

90,200.00 เฉพาะเจาะจง

โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท

PO0900062020001

25/2/2562

-

-

1508 ขอเสนอซือ้ ตรายางวันที่ เลขไทย สาหรับใช้ประทับตรา
เอกสารราชการต่าง ๆ ภายในสานักงานคณบดี คณะ
ศึกษาศาสตร์
1509 ขอเสนอซือ้ น้าดืม่ เพื่อให้บริการอาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนิสิต ของงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

385.20

385.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

PR0900062020081

27/2/2562

-

-

210.00

210.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านน้าดืม่ บ้านและสวน

PR0900062020082

27/2/2562

-

-

1510 ขอเสนอค่าถ่ายเอกสาร สาหรับให้ผเู้ ข้าร่วมอบรม
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูโ้ ดยการ
เสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคตของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น รุน่ ที่ 1-2

3,553.20

3,553.20 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์

PR0900062020080

27/2/2562

-

-

1511 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งตัดหญ้าของคณะศึกษาศาสตร์
เนื่องจากเครือ่ งตัดหญ้าไม่ติด ไม่สามารถใช้งานได้
จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้ใช้งานตามปกติ (เลขครุภัณฑ์
3750-002-002-1/50)

580.00

580.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอู่แกละหาดวอน

PR0900062020083

27/2/2562

-

-
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1512 ขอเสนอจ้างติดฟิล์มกรองแสง รถบัสปรับอากาศ
40-0770 ชลบุรี เนื่องจากของเก่าเสือ่ มสภาพ ทาให้ไม่
สามารถลดความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ จาเป็นต้องติด
ฟิล์มกรองแสงให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลข
5203001010036)
1513 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศห้องช่างเทคนิค คณะ
ศึกษาศาสตร์ เนื่องจากเครือ่ งปรับอากาศไม่มีความเย็น
จาเป็นต้องซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์
5101014010033)
1514 จ้างปรับปรุงห้องน้าหญิงชั้น3กองคลังและทรัพย์สิน
1515 ซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขค 5391 ชลบุรี เนื่องจากเช็ค
ระยะ 260,000 กม.
1516 ขอซ่อมรถสวัสดิการ ๖ โดยเปลีย่ นกระจกบานเลือ่ น
ข้างคนขับ รถสวัสดิการ ๗ เนื่องจากไดร์สตาร์ทและ
แบตเตอรีเ่ สือ่ มสภาพ และรถยนต์ทะเบียน 40-0497
โดยเช็คระบบไฟ และวาล์วลมประตู
1517 ขอซือ้ หลอดไฟLEDเพื่อซ่อมระบบไฟในลิฟท์โดยสาร
สานักงานอธิการบดี
1518 ขอซ่อมรถสวัสดิการ ๑๘ เนื่องจากล้อหลังรัว่ เพราะ
เหยียบตะปู
1519 ขอซือ้ ชุดโคมไฟฝังเพดาน ดาวน์ไลท์6นิ้ว เพื่อติดตัง้ ที่
ห้อง๙๑๙ ชั้น๙ สานักงานอธิการบดี
1520 ขอซ่อมเครือ่ งสูบน้า โรงสูบน้า3 (หลังบ้านพักอาจารย์)
1521 ขอซ่อมเครือ่ งกรองน้าของกองอาคารสถานที่

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านบึงกระจกรถยนต์ (ใหญ่การ PR0900062020087 27/2/2562
ช่าง)

1,048.60

1,048.60 เฉพาะเจาะจง

258,000.00

258,000.00 เฉพาะเจาะจง

6,635.07

6,635.07 เฉพาะเจาะจง

25,853.34

25,853.34 เฉพาะเจาะจง

660.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900062020090

28/2/2562

-

-

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008

PO0206062020003

5/2/2562

-

-

บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จากัด

PR0206062020047

6/2/2562

-

-

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด

PO0206062020009

16/2/2562

-

-

660.00 เฉพาะเจาะจง

กังสดาลฮาร์ดแวร์

PR0206062020081

9/2/2562

-

-

428.00

428.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขการยาง

PR0206062020083

9/2/2562

-

-

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

กังสดาลฮาร์ดแวร์

PR0206062020082

9/2/2562

-

-

31,291.00

31,291.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PO0206062020008

15/2/2562

-

-

5,310.00

5,310.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวภารดี ศิริมาสกุล

PR0206062020089

11/2/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1522 ขอซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 กร 1480 ชลบุรี เนื่องจากโซ่
ขาด สเตอร์หน้า-หลังชารุด
1523 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 กร 1480 ชลบุรี เนื่องจาก
ยางแตกจึงต้องเปลีย่ นยางนอกและยางใน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคมเจริญยนต์ จากัด
PR0206062020098 12/2/2562
650.00

650.00 เฉพาะเจาะจง

1524 ขอจ้างล้างทาความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศประจาปี ณ
อาคารหอประชุมธารง บัวศรี
1525 ขอซือ้ ยางมะตอยสาเร็จรูป สาหรับซ่อมแซมถนนที่
ชารุดบริเวณต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
1526 จ้างซ่อมปั๊มน้า ตูค้ อนโทรล อาคารหอศิลป์ฯ
1527 ขอซ่อมลิฟท์โดยสาร อาคารหอประชุมธารง บัวศรี เพื่อ
เตรียมความพร้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร

32,956.00

32,956.00 เฉพาะเจาะจง

9,951.00

9,951.00 เฉพาะเจาะจง

25,530.00
88,114.50

25,530.00 เฉพาะเจาะจง
88,114.50 เฉพาะเจาะจง

1528 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมห้องน้า ชั้น๑ สานักงาน
อธิการบดี
1529 ซ่อมแซมรถสวัสดิการ ๑๗ เนื่องจากแบตเตอรี่
เสือ่ มสภาพ๒ลูก
1530 ขอเปลีย่ นยางรถยนต์ ของรถสวัสดิการ๑๖ เนื่องจาก
เสือ่ มสภาพจากการใช้งาน
1531 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขล-๖๘๗ ชลบุรี เนื่องจาก
ระบบปรับอากาศความเย็นลดลง
1532 ขอซ่อมรถจักรยานยนต์ 1กร1479 ชลบุรีและ1กร1480
ชลบุรี
1533 ขอล้างทาความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศประจาปี
อาคารชุดพักอาศัย ดร.เสนาะฯ ชั้น๑๔ อาคารเรือนพัก
รับรองA-B บ้านพักอธิการบดี และสานักงานเรือนพัก
รับรอง

1,861.80

นายสมกิจ คลังสมบัติ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0206062020097

12/2/2562

-

-

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส PO0206062020011
จากัด
ร้านไถ่เส็ง
PR0206062020207

20/2/2562

-

-

18/2/2562

-

-

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์
บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริง่ แอนด์
เซอร์วิส จากัด

PO0206062020010
PO0206062020013

19/2/2562
25/2/2562

-

-

1,861.80 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062020233

21/2/2562

-

-

7,235.00

7,235.00 เฉพาะเจาะจง

ส.อารยยางยนต์

PR0206062020232

21/2/2562

-

-

10,914.00

10,914.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขการยาง

PR0206062020231

21/2/2562

-

-

2,953.20

2,953.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR0206062020228

21/2/2562

-

-

2,880.03

2,880.03 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาคมเจริญยนต์ จากัด

25/2/2562

-

-

38,627.00

38,627.00 เฉพาะเจาะจง

5/3/2562

-

-

PR0206062020263

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส PO0206062030001
จากัด
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1534 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์
1535 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าพิมพ์
ใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ภาษาไทย
1536 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์
1537 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์
1538 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์
1539 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์
1540 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์
1541 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์
1542 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์
1543 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์
1544 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่าย
เอกสาร
1545 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์
1546 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
21,200.00
21,200.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์
PR0206062020029 5/2/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วิวัฒนา การพิมพ์ แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด

PO0206062020005

8/2/2019

-

-

18,400.00

18,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR0206062020033

5/2/2019

-

-

21,200.00

21,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายภานุวัฒน์ วงค์แก้ว

PR0206062020032

5/2/2019

-

-

18,400.00

18,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายภานุวัฒน์ วงค์แก้ว

PR0206062020045

6/2/2019

-

-

45,500.00

45,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางกุหลาบ สองขุนทด

PR0206062020048

6/2/2019

-

-

8,100.00

8,100.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR0206062020049

6/2/2019

-

-

5,300.00

5,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายภานุวัฒน์ วงค์แก้ว

PR0206062020050

6/2/2019

-

-

40,900.00

40,900.00 เฉพาะเจาะจง

นางกุหลาบ สองขุนทด

PR0206062020071

8/2/2019

-

-

17,100.00

17,100.00 เฉพาะเจาะจง

นางกุหลาบ สองขุนทด

PR0206062020074

8/2/2019

-

-

7,800.50

7,800.50 เฉพาะเจาะจง

นายพลากร บุญชู

PR0206062020169

15/2/2019

-

-

86,100.00

86,100.00 เฉพาะเจาะจง

นายเสวก สุระประเสริฐ

PR0206062020210

19/2/2019

-

-

44,700.00

44,700.00 เฉพาะเจาะจง

นายเสวก สุระประเสริฐ

PR0206062020211

19/2/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1547 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
19,297.00
19,297.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ
PR0206062020215 20/2/2019

1548 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่าย
เอกสาร
1549 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึก
เครือ่ งพิมพ์
1550 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่าย
เอกสารพร้อมเข้าเล่มฯ
1551 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างผลืตสือ่ Info Graphic จานวน
3 เรือ่ ง
1552 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสอบเทียบเครือ่ งวัดแรงบีบมือแบบ
เข็ม
1553 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถ วันที่ 8 ก.พ 2562
1554 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถนิเทศงานนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในพื้นที่ จ.ระยอง
1555 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ามันเครือ่ ง,กรองน้ามันเครือ่ ง,
กรองโซล่า,หัวเชื้อ รถตู้ นง-4230
1556 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ายาเมาท์แผ่นสไลด์ ภาควิชา
พื้นฐานสาธารณสุข
1557 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ เดือน
ก.พ - มี.ค 2562
1558 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
และเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรูใ้ นทศวรรษที่ 21

13,359.00

13,359.00 เฉพาะเจาะจง

5,800.00

5,800.00 เฉพาะเจาะจง

4,125.00

4,125.00 เฉพาะเจาะจง

90,000.00

เฉพาะเจาะจง

3,745.00

1559 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 73230359,73230459
ภาควิชาสุขศึกษา

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายพลากร บุญชู

PR0206062020279

27/2/2019

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062020281

27/2/2019

-

-

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR0206062020086

10/2/2019

-

-

น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ

PR0206062020001

1/2/2562

-

-

3,745.00 เฉพาะเจาะจง

บ.แอดวานซ์ เมทโทรโลยี จากัด

PR1000062020006

1/2/2019

-

-

2,000.00
6,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง
6,000.00 เฉพาะเจาะจง

จ.พ.อ.สุรพล ดวงกุลสา
นายมาโนช ศึกพ่าย

PR1000062020011
PR1000062020005

1/2/2019
1/2/2019

-

-

2,020.00

2,020.00 เฉพาะเจาะจง

อู่ช่างโจ

PR1000062020003

1/2/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จากัด

PR1000062020004

1/2/2019

-

-

24,610.00

24,610.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส

PR1000062020002

1/2/2019

-

-

6,080.00

6,080.00 เฉพาะเจาะจง

ร้ายวายทีเค เซ็นเตอร์,เจี๊ยบ เพลิน PR1000062020009
พรรณ,ร้านไถ่เส็ง,ปิยนุช บุญชู,บ.
บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด ,SP PRINT

1/2/2019

-

-

21,770.22

21,770.22 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีฟาร์มาซี จากัด

1/2/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1560 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์
เดือน ก.พ 2562
1561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเครือ่ งแต่งกาย โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรูใ้ น
ทศวรรษที่ 21
1562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการก้าวย่างอย่างสดใส ใส่
ใจสุขภาพวัยรุน่
1563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการก้าวย่างอย่างสดใส ใส่
ใจสุขภาพวัยรุน่

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง
PR1000062020001 1/2/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแก้วทับทิม by Sanctuary

PR1000062020010

1/2/2019

-

-

3,573.00

3,573.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR1000062020015

4/2/2019

-

-

3,992.00

3,992.00 เฉพาะเจาะจง

สอาดพานิช,ร้านยาบริบาลเภสัช,ร้าน PR1000062020016
888 รวงข้าวพานิช,ร้านน้าปลาพิชัย
หนองมน,ธนาดล,ดอกไม้หยก,ธัญญา
ยอดดี,ร้านเคมีและบรรจุภัณฑ์หนอง
มน,ร้าจานชามบางแสน,บ.บัณฑิตส
เตชั่นเนอรี่ จากัด

4/2/2019

-

-

1564 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการก้าวย่างอย่างสดใส ใส่
ใจสุขภาพวัยรุน่
1565 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและปริน้ เอกสารสี
โครงการก้าวย่างอย่างสดใส ใส่ใจสุขภาพวัยรุน่
1566 ขออนุมัติเบิกเงินค่าออกแบบและจัดทาป้ายโรลอัพ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

4,935.00

4,935.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR1000062020014

4/2/2019

-

-

2,060.00

2,060.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน SP PRINT

PR1000062020013

4/2/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062020018

4/2/2019

-

-

1567 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร Kyocera
FS-1016
1568 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปริน้ สีบอร์ดประชาสัมพันธ์หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062020017

4/2/2019

-

-

330.00

330.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062020036

6/2/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1569 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปากกาใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน
1570 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
350.00
350.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
PR1000062020035 6/2/2019

875.00

875.00 เฉพาะเจาะจง

1571 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชาการเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 1 และ 2

6,634.00

1572 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซือ้ สายฉีดชาระของห้องน้า
1573 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถตูเ้ ดินทางไป
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร รร.ปลวกแดงวิทยาคม
1574 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถตูไ้ ปประชาสัมพันธ์
หลักสูตร รร.สวนป่าเขาชะอาง อ.บ่อทอง
1575 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถตูเ้ ดินทางไป
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ รร.นวมินทร์ราชูทิศ
1576 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร Kyocera
Fs-1028
1577 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเนื้อหา
รายวิชาอนามัยชุมชน 2
1578 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เอกสาร
สาหรับการประชุมภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ครัง้ ที่
2/2562
1579 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพิมพ์และเข้าเล่มหลักสูตรปรับปรุง
2559 และ 2560
1580 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโต๊ะ ขนาด 3 เมตร ห้องเรียน 506

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR1000062020034

6/2/2019

-

-

6,634.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ม.พี.เอ. เซฟตี้ เอเซีย จากัด PR1000062020033

6/2/2019

-

-

1,500.00
3,000.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค
บริษัท ศรีราชาทัวร์ จากัด

PR1000062020032
PR1000062020047

6/2/2019
7/2/2019

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศรีราชาทัวร์ จากัด

PR1000062020048

7/2/2019

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศรีราชาทัวร์ จากัด

PR1000062020046

7/2/2019

-

-

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062020062

11/2/2019

-

-

5,040.00

5,040.00 เฉพาะเจาะจง

นายพลากร บุญชู

PR1000062020063

11/2/2019

-

-

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062020064

11/2/2019

-

-

3,330.00

3,330.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062020075

12/2/2019

-

-

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โมเดิร์น ชิค จากัด

PR1000062020070

12/2/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1581 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปรับปรุงระบบภาพและเสียง ของ
ห้องเรียน 117
1582 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม รายวิชา
730409 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ 2
1583 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งปรับอากาศและพัดลมดูด
อากาศ ห้องเรียน 506
1584 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ห้องเรียน
117,117A,117B
1585 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถ วันที่ 14 ก.พ
2562
1586 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถ ในวันที่ 15 ก.พ
2562
1587 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหลอดไฟ LEDและผ้าเทป
1588 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุของภาควิชาอนามัยสิง่ แวดล้อม

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
13,910.00
13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR1000062020074 12/2/2019
3,116.00

3,116.00 เฉพาะเจาะจง

53,286.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062020072

12/2/2019

-

-

53,286.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โมเดิร์น ชิค จากัด

PR1000062020071

12/2/2019

-

-

69,000.00

69,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR1000062020073

12/2/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายมาโนช ศึกพ่าย

PR1000062020077

13/2/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายมาโนช ศึกพ่าย

PR1000062020078

13/2/2019

-

-

2,500.00
13,846.87

2,500.00 เฉพาะเจาะจง
13,846.87 เฉพาะเจาะจง

PR1000062020076
PR1000062020079

13/2/2019
15/2/2019

-

-

1589 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดทดสอบดิน
1590 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถ ในวันที่ 25 ก.พ 2562

1,850.00
2,000.00

1,850.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ.กิจไพศาล ไลท์ตงิ้ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส. ซายน์
อุปกรณ์เคมี
คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่
พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา

PR1000062020080
PR1000062020083

15/2/2019
18/2/2019

-

-

1591 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถ วันที่ 21 ก.พ 2562

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา

PR1000062020082

18/2/2019

-

-

1592 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร Kyocera
M2035
1593 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเก้าอี้และโต๊ะ ห้องเรีรยน 506
1594 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมประตูกระจกห้องเรียน,และ
ประตูตกู้ ระจก

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062020084

18/2/2019

-

-

98,743.88
5,200.00

98,743.88 เฉพาะเจาะจง
5,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตรี้ จากัด
น.ส. นิภาพร แสงสว่าง

PR1000062020088
PR1000062020087

18/2/2019
18/2/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1595 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหนังสือใช้จัดการเรียนการสอน
รายวิชา 3230359 การบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
1596 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหนังสือการรักษาพยาบาลโรค
เบื้องต้น ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 3230359

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,287.00
1,287.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR1000062020085 18/2/2019

315.00

315.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR1000062020089

20/2/2019

-

-

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062020090

20/2/2019

-

-

1597 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดทาเอกสารสาหรับโครงการ
ถ่ายทอดความรูจ้ ากพี่สนู่ ้อง
1598 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียน 409

7,920.00

7,920.00 เฉพาะเจาะจง

26,108.00

26,108.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โมเดิร์น ชิค จากัด

PR1000062020095

22/2/2019

-

-

1599 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 4

22,748.20

22,748.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โมเดิร์น ชิค จากัด

PR1000062020094

22/2/2019

-

-

1600 จัดซือ้ น้าดืม่ จานวน 101 ถัง

3,535.00

3,535.00 เฉพาะเจาะจง

PR1200062020008

6/2/2019

-

-

1601 ซือ้ ของที่ระลึก กระเข้าอาหารทะเล จานวน 1 กระเช้า

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR1200062020016

8/2/2019

-

-

1602 จัดซือ้ ตลับหมึกโทนเนอร์ HP LaserJet Pro 200 color
จานวน 3 กล่อง

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน
ราคาที่เสนอ 3,535.00 บาท
ร้านมารดา ราคาที่เสนอ 1,000.00
บาท
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด ราคาที่เสนอ 9,600.00 บาท

PR1200062020023

13/2/2019

-

-

1603 จัดซือ้ วัสดุก่อสร้างจานวน 1 รายการคือ ก็อกปัสสาวะ
จานวน 1 ชุด
1604 จัดซือ้ ตลับหมึกพิมพ์โทนเนอร์ OKI จานวน 4 กล่อง

620.00

620.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง ราคาที่เสนอ 620.00 บาท PR1200062020029

20/2/2019

-

-

9,100.00

9,100.00 เฉพาะเจาะจง

PR1200062020030

21/2/2019

-

-

1605 จัดซือ้ ผงหมึกสีดา จานวน 1 กล่อง

2,889.00

2,889.00 เฉพาะเจาะจง

PR1200062020034

25/2/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด ราคาที่เสนอ 9,100.00 บาท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
ราคาที่เสนอ 2,889.00 บาท
หจก. วงค์ทรายทอง
ราคาที่เสนอ 400.00 บาท

PR1200062020038

26/2/2019

-

-

1606 จัดซือ้ น้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จานวน 12.48 ลิตร
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1607 วัสดุเชื้อเพลิงวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95จานวน 14 ลิตร
1608
1609
1610
1611
1612

ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 79 เอ
จ้างเหมาบริการรถยนต์รถเก๋ง
ซือ้ น้ายาล้างห้องน้า น้ายาล้างจาน
ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 85 เอ
ซือ้ กระดาษเช็ดมือ กระดาษชาระ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง
PR1300062020001 1/2/2019
2,000.00
2,800.00
2,650.00
2,000.00
11,074.50

2,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง
2,650.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
11,074.50 เฉพาะเจาะจง

1613 ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร A 4

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

1614 จ้างเปลีย่ นน้ามันเครือ่ งรถยนต์เก๋งทะเบียน กว 2425
ชลบุรี
1615 จ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศ
1616 จ้างทาเล่มรายงาน
1617 ซือ้ หมึกพิมพ์ 83 เอ
1618 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 36 เอ
1619 จ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 1x0.7ม.
1620 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 79 เอ
1621 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 83 เอ
1622 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ จานวน ๘ เล่ม
1623 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมบารุงและรักษาเครือ่ งปรับอากาศ

1,551.50

1,551.50 เฉพาะเจาะจง

3,000.00
1,650.00
2,000.00
2,000.00
150.00
2,000.00
2,000.00
880.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,650.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
150.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
880.00 เฉพาะเจาะจง

15,450.00

15,450.00 เฉพาะเจาะจง

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

1,500.00

1,270.00 เฉพาะเจาะจง

1624 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารตาราวิชาการเมืองและ
ระบบราชการ จานวน ๑๐ เล่ม
1625 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถเดินเอกสารและหนังสือพิมพ์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
นายชูชาติ พรหมศิริ
บ.สยามแม็คโคร
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
ร้านแสนสุขการยาง

PR1300062020002
PR1300062020009
PR1300062020030
PR1300062020031
PR1300062020033

1/2/2019
5/2/2019
12/2/2019
12/2/2019
13/2/2019

-

-

PR1300062020034

13/2/2019

-

-

PR1300062020038

15/2/2019

-

-

นายชูชาติ พรหมศิริ
บ้านคอมพิวเตอร์
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บ้านคอมพิวเตอร์
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาที่จ้าง
880 บาท
นายชานนทร์ แสงเดือน/ราคาที่จ้าง
15,450 บาท
ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาที่จ้าง
1,500 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานครและ
ร้านเกษากร

PR1300062020043
PR1300062020054
PR1300062020065
PR1300062020062
PR1300062020063
PR1300062020064
PR1300062020066
PR1500062020013

15/2/2019
25/2/2019
27/2/2019
27/2/2019
27/2/2019
27/2/2019
27/2/2019
11/2/2562

-

-

PR1500062020015

18/2/2562

-

-

PR1500062020016

18/2/2562

-

-

PR1600062020026

1/2/2019

-

-
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1626 ขออนุมัติซอื้ หมึกปริน้ เตอร์
1627 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถตูค้ ณะฯ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,430.98
9,430.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จากัด
PR1600062020010 5/2/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10,000.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม จากัด

PR1600062020009

5/2/2019

-

-

1628 ค่าเช่ารถบัสเอกชน โครงการศึกษาดูงาน ที่ บจก. ซูซูโย
ดิสทริบิวชั่น เซ็นต์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด วันที่ 18
ก.พ. 62
1629 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายลือชา สมวิทย์

PR1600062020025

7/2/2019

-

-

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600062020045

13/2/2019

-

-

1630 ค่าจ้างเหมารถบัส พานิสิตไปดูงานที่ สถานีบรรจุและ
แยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง วันที่ 22 มี.ค. 62 -อ.ฐิติมา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายลือชา สมวิทย์

PR1600062020065

21/2/2019

-

-

1631 ค่าจ้างเหมาบริการรถบัส โครงการดูงานสัมมนาทางโลจิ
สติกส์และการค้าระหว่างประเทศในเขตพื้นที่ตะวันออก
ที่ ICD ลาดกระบัง วันที่ 22 มี.ค. 62

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายลือชา สมวิทย์

PR1600062020078

28/2/2019

-

-

1632 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม

3,335.00

3,335.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR1700062020001

1/2/2019

-

-

560.00

560.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน

PR1700062020003

2/2/2019

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ

PR1700062020015

6/2/2019

-

-

3,815.51

3,815.51 เฉพาะเจาะจง

6/2/2019

-

-

4,675.00

4,675.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์ PR1700062020012
ซัพพลาย 2008
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR1700062020028

8/2/2019

-

-

1633 ขออนุมัติเสนอซือ้ น้าดืม่
1634 ขออนุมัติเสนอจ้างจัดทาเล่มวารสาร Journal of
Global Business Review Volume 20 Issue 2 July
- December 2018
1635 ขออนุมัติเสนอซือ้ กระดาษชาระสาหรับห้องน้า
1636 ขออนุมัติเสนอซือ้ หนังสือเรียน
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1637 ขออนุมัติเสนอซือ้ หนังสือเรียน
1638 ขออนุมัติเสนอหนังสือเรียน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,180.00
6,180.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR1700062020029 8/2/2019
5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง

10,157.00

10,157.00 เฉพาะเจาะจง

1640 ขออนุมัติเสนอจ้างทาพวงหรีดดอกไม้สด

1,000.00

1641 ขออนุมัติเสนอซือ้ กระดาษชาระสาหรับห้องน้า
1642 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม

1639 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

1643 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน
2/2562
1644 ขออนุมัติเช่าสถานที่และอุปกรณ์การออกกาลังกาย
ประจาภาคเรียนที่ 2/2561
1645 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครัง้
ที่ 20)
1646 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก (อาหารทะเลแห้ง)(กิจกรรมเปิด
โลกทัศน์การเป็นนักสือ่ สารมวลชน)
1647 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (กิจกรรมเปิดโลกทัศน์
การเป็นนักสือ่ สารมวลชน)
1648 ขออนุมัติจัดซือ้ กระเช้าผลไม้เยีย่ มไข้ (รศ.ดร.ประทุม
ม่วงมี)

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR1700062020027

8/2/2019

-

-

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR1700062020042

16/2/2019

-

-

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้ชญา Chaya flower

PR1700062020045

21/2/2019

-

-

6,867.72

6,867.72 เฉพาะเจาะจง

26/2/2019

-

-

4,159.00

4,159.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์ PR1700062020056
ซัพพลาย 2008
ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส
PR1700062020063

28/2/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

PR1800062020001

1/2/2019

-

-

12,980.00

12,980.00 เฉพาะเจาะจง

PO1800062020001

4/2/2019

-

-

15,500.00

15,500.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท
บริษัท สิมิลัน แมนชั่น จากัด/เสนอ
ราคา 12,980 บาท
นายลือชา สมวิทย์/เสนอราคา
15,500 บาท

PO1800062020002

11/2/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านคุนรักษ์/เสนอราคา 1,000 บาท PR1800062020029

12/2/2019

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

12/2/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดชิตวิเศษทัวร์/เสนอ PO1800062020003
ราคา 12,000 บาท
ร้าน Kalaya FLORIST/เสนอราคา PR1800062020035
1,000 บาท

13/2/2019

-

-
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1649 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก (โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
นอกชั้นเรียน เปิดโลกทัศน์ในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การ
ออกกาลังกายและการกีฬา ปีการศึกษา 2561)
1650 ขออนุมัติค่าจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตนอกชั้นเรียน เปิดโลกทัศน์ในวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา ปี
การศึกษา 2561)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
960.00
960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/ PR1800062020038 14/2/2019
เสนอราคา 960 บาท

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

1651 ขออนุมัติซอื้ ปุ๋ย ดิน และหญ้านวลน้อย

1,700.00

1,700.00 เฉพาะเจาะจง

1652 ขออนุมัติซ่อมคอมพิวเตอร์ (อ.ธรรมนันธิกา แจ้งสว่าง)

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

545.00

545.00 เฉพาะเจาะจง

1654 ขออนุมัติซ่อมคอมพิวเตอร์ (นักวิชาการศึกษา (พัฒนา
นิสิต))
1655 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาคปลาย ปี
การศึกษา 2561
1656 ขออนุมัติซอื้ Fast Green FCF จานวน 1 ขวด เพื่อใข้
สนับสนุนการเรียนการสอนและทาปัญหาพิเศษของนิสิต

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

2,302.20

2,302.20 เฉพาะเจาะจง

4,012.50

4,012.50 เฉพาะเจาะจง

1657 ขออนุมัติจ้างทาความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง 306)
วันที่ 10,17,24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
1658 ขออนุมติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 21 รายการ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการในรายวิชาการจัดการ
สุขภาพสัตว์น้า และวิชาปัญหาพิเศษ

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง

37,583.75

37,583.75 เฉพาะเจาะจง

1653 ขออนุมัติซอื้ กาวยางและสายชาระ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชิตวิเศษทัวร์/เสนอ PO1800062020004
ราคา 20,000 บาท

14/2/2019

-

-

ร้านไม้เมือง การ์เด้น/เสนอราคา
1,700 บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด/
เสนอราคา 3,500 บาท
ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 545
บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด/
เสนอราคา 2,675 บาท
ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา
2,302.20 บาท
บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จากัด

PR1800062020069

27/2/2019

-

-

PR1800062020067

27/2/2019

-

-

PR1800062020070

27/2/2019

-

-

PR1800062020068

27/2/2019

-

-

PR1800062020072

28/2/2019

-

-

PR2100062020001

1/2/2019

-

-

นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์

PR2100062010051

1/2/2019

-

-

บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จากัด

PR2100062020010

5/2/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
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งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1659 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรับ-ส่งวิทยากรรายวิชา834465
การจัดการแสดงพันธุส์ ัตว์น้าสาธารณะ (ดร.เสาวภา
สวัสดิพ์ ีระ)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร เจริญพร
PR2100062020011 5/2/2019

1660 ขออนุมัติซอื้ อาหารกุ้ง 5005 จานวน 3 ลูก เพื่อใช้ใน
การเลีย้ งกุ้งทะเลของศูนย์วิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล

3,360.00

3,360.00 เฉพาะเจาะจง

1661 ขออนุมัติจ้างเหมาติดตัง้ ฝ้าเพดานโรงเรือนผลิตพ่อแม่
พันธุก์ ุ้งสมบูรณ์เพศ จานวน 60 ตร.ม. เพื่อใช้สาหรับ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและงานวิจัย ณ
ศูนย์วิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล

30,000.00

1662 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรับ-ส่ง วิทยากรรายวิชา 834465
การจัดการแสดงพันธุส์ ัตว์น้าสาธารณะ(ดร.เสาวภา
สวัสดิพ์ ีระ)

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช

PR2100062020016

6/2/2019

-

-

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ์

PR2100062020012

6/2/2019

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2100062020020

12/2/2019

-

-

1663 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมงาน ''เปิด
ใจรัก การเรียนรู้'' ปี 2562 และรับอาจารย์กลับจากเข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2100062020021

12/2/2019

-

-

1664 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 11 รายการ เพื่อใช้
ในการรียนการสอนปฏิบัติการในรายวิชาโรคและพยาธิ
สัตว์น้าและวิชาปัญหาพิเศษ
1665 ขออนุมัติซอื้ กระดาษชาระและน้ายาล้างจาน เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนปฏิบัติการในรายวิชาต่างๆของคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

2,250.40

2,250.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัทเอ็มที อินทรูเม้นท์จากัด,ร้าน PR2100062020022
ทุกอย่าง ๒๐ บาท , นางวรรณี ผลมณี

13/2/2019

-

-

1,542.00

1,542.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จากัด
(มหาชน)สาขาจันทบุรี

13/2/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1666 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก จานวน 1 โครงการ เพื่อใช้เป็น
ของที่ระลึกขอบคุณ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้วผูเ้ ข้าร่วมโครงการชาวเล ชาวสวน
ชาวไร่ ประจาปีการศึกษา 2561

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโรจนา ปรีชาผล
PR2100062020024 13/2/2019

1667 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 10 รายการ เพื่อใช้
สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาเพาะเลีย้ งสัตว์น้า

690.00

690.00 เฉพาะเจาะจง

1668 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 2 รายการ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและทาปัญหาพิเศษของนิสิต
ในคณะเทคโนโลยีทางทะเล
1669 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรับ-ส่ง อาจารย์เข้าร่วมเจรจา
และหารือ ความร่วมมือทางวิชาการในการดาเนินงาน
วิจัยกับภาคเอกชน สาหรับการทาวิจัย ฯลฯ

9,940.30

1670 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 4 รายการ เพื่อใช้
สนับสนุนการเรียนการสอนและการทาปัญหาพิเศษของ
นิสิต
1671 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งสารองไฟที่ใช้กับเครือ่ ง GC
เนื่องจากเครือ่ งสารองไฟที่ใช้กับเครือ่ ง GC (มบ.จบ.
560812701000001) อะไหล่เสือ่ มสภาพ ไม่สามารถใช้
งานได้
1672 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรับ-ส่ง วิทยากรรายวิชา 834465
การจัดการสถานแสดงพันธุส์ ัตว์น้าสาธารณะ (ดร.วร
เทพ มุธุวรรณ)

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นางวรรณี ผลมณี

PR2100062020029

14/2/2019

-

-

9,940.30 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จากัด

PR2100062020031

14/2/2019

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2100062020033

18/2/2019

-

-

3,284.90

3,284.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จากัด

PR2100062020032

18/2/2019

-

-

33,384.00

33,384.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพาเวอร์เมติค จากัด

PR2100062020034

18/2/2019

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2100062020035

19/2/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1673 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกณ์ จานวน 14 รายการ เพื่อใช้
สาหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและ
งานวิจัย ณ ศูนย์วิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล
1674 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 11 รายการ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการในรายวิชาโรคและพยาธิ
สัตว์น้า, การจัดการสุขภาพสัตว์น้าขั้นสูง (ป.โท) และ
วิชาปัญหาพิเศษ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,426.00
9,426.00 เฉพาะเจาะจง ร้านKKอุปกรณ์,ร้านสุรีย์ฟาร์ม,(ท่า PR2100062020039 22/2/2019
ใหม่)นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช
36,949.24

36,949.24 เฉพาะเจาะจง

1675 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรับ-ส่งวิทยากรรายวิชา 834465
การจัดการแสดงพันธุส์ ัตว์น้าสาธารณะ (ดร.วรเทพ
มธุวรรณ)

2,800.00

1676 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนวิชาการปรับปรุงพันธุพ์ ืชด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ
1677 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงพื้นที่สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและงานทดลองวิจัยรายวิชา
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
1678 ขออนุมัติจ้างนักแสดง จานวน 1 โครงการ เพื่อแสดงใน
โคงการแลกเปลีย่ นภาษาและวัฒนธรรมกับ
มหาวิทยาลัยตงเหริน สาธารณรัฐประชาชนจีน
1679 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 18 รายการ เพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอนวิชาการปรับปรุงพันธุพ์ ืชด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการปรับปรุงพืช ปฏิบัติการ
จุลชีววิทยา วิชาปัญหาพิเศษ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จากัด

PR2100062020038

22/2/2019

-

-

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2100062020040

25/2/2019

-

-

1,123.50

1,123.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัทไทยสเปี่ยลแก๊ส จากัด

PR2200062020002

1/2/2019

-

-

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชิษณุพงศ์ ภิบาลพักตร์นิธี

PR2200062010023

1/2/2019

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

1/2/2019

-

-

7,866.75

7,866.75 เฉพาะเจาะจง

นางมาลินี แทนบุญ,นางสาวประภา PR2200062010049
พร ทองกล่าแสง,นางสาวสุภัทรา
ภิญโญรัตนโชติ
ร้านสวนมะนาวผูพ้ ันจ.ระยอง,ห้าง PR2200062020001
หุ้นส่วนจากัดทวีเจริญชูปเปอร์สโตร์ ,
ห้างหุ้นส่วนจากัดชุปเปอร์มาเก็ต
,บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม
จาดั ,ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น,ร้าน
พลาสติกบูรพา,ร้านตะวัน

1/2/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1680 ขอนุมัติซอื้ วัสดุ จานวน 5 รายการ เพื่อให้แสงสว่าง
ภายในทางเดินแปลงเกษตร
1681 ขออนุมัติจ้างติดตัง้ โปรแกรมใบขนส่งสินค้าจานวน 3
โปรแกรม เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนิสิต
1682 ขออนุมัติซอื้ น้ามันเบนซิน 95 จานวน 15 ลิตร เพื่อใช้
เดินเครือ่ งสับย่อยกิ่งไม้ใบไม้ (มบ.จบ.
610802801000001) และเครือ่ ง ตัดหญ้าแบบสะพาย
(มบ.จบ.600900301000004) เพื่อนามาทาปุ๋ยหมัก
และวัสดุในการปลูก

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
14,010.00
14,010.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ตันชัย,ร้านพระยาตรัง PR2200062020008 4/2/2019
ลนภดล การค้า,ห้างหุ้นส่วนจากัด ซุง่
หลีพระยาตรัง
3,210.00
3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอี-คัสตอม เซอร์วิสจากัด
PR2200062020027 13/2/2019
520.80

520.80 เฉพาะเจาะจง

1683 ขออนุมัติซอื้ สมุดที่ระลึก เพื่อมอบเป็นของที่ระลึก
สาหรับสถานประกอบการที่รับนิสิตรายวิชาสหกิจศึกษา
เข้าฝึกงาน
1684 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก โครงการ จานวน 1 โครงการ
เพื่อมอบให้วิทยากรที่มาบรรยายในโครงการเสวนา
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนจังหวัดจันทบุรี

9,000.00

1685 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก จานวน 1 โครงการ เพื่อมอบ
ให้กับวิทยากรในโครงการสัมมนาธุรกิจดิจิทัลและ
ประเด็นปัญหาด้าธุรกิจในอนาคต
1686 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศวันที่ 21
มีนาคม พ.ศ.2562 เพื่อรับ-ส่งวิทยากรในโครงการ ''
จริยธรรม'' ในมุมมองของคนรุน่ ใหม่
1687 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรับ-ส่ง วิทยากรในโครงการ
สัมมนาธุรกิจดิจิทัลและประเด็นปัญหาด้าธุรกิจในอนาคต

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

บริษัท เคซี เอส จันทบุรี จากัด

PR2200062020028

13/2/2019

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจาเนียรหัตถกรรม

PR2200062020029

13/2/2019

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบุญเที่ยงผลไม้แปรรูป

PR2200062020032

18/2/2019

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบุญเที่ยงผลไม้แปรรูป,ไทยรุง่ เรือง PR2200062020045
,ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

22/2/2019

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2200062020044

22/2/2019

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2200062020046

22/2/2019

-

-
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1688 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 26
ก.พ. 2562 เพื่อรับ-ส่งอาจารย์และนิสิตศึกษาดูงาน
โรคของมันสาปะหลัง
1689 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรับ-ส่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ และทีมงานเดินทางเข้าร่วมลงนาม
บันทึกความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการตลาด ฯลฯ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,500.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์
PR2200062020048 25/2/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2200062020049

25/2/2019

-

-

1690 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ Kick off BUU
to EdPEx

1,750.00

1,750.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2200062020051

27/2/2019

-

-

1691 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารแบบอาคารเพื่อใช้นการยืน่ ขอ
งบประมาณ
1692 ขออนุมัติปริน้ โฟโต้ลงบนโฟมบอร์ด ขนาด 54*33 ซม.
จานวน 20 บอร์ด เพื่อใช้ในการจัดแสดงผลงานใน
กิจกรรมต่างๆ ของคณะอัญมณี
1693 ขออนุมัติจ้างทาสูจิบัตร เพื่อเป็นวัสดุประชาสัมพันธ์
โครงการเพื่อใช้ประกอบโครงการแสดงศิลปนิพนธ์ของ
นิสิตสาขอออกแบบเครือ่ งประดับ ครัง้ ที่ 2 (Buu
JewelryThesis Exhibition 2st) ประจาปีการศึกษา
2562

5,250.00

5,250.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเปเปอร์ซัพพลาย

PR2300062010037

1/2/2019

-

-

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

โรงพิมพ์จิรเมธ

PR2300062020017

13/2/2019

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเดอะวัน พริน้ ท์ตงิ้

PR2300062020018

13/2/2019

-

-

1694 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารจานวน 3,796 หน้า เพื่อเป็น
เอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะอัญมณี

1,708.20

1,708.20 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2300062020022

18/2/2019

-

-

1695 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 2 รายการ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการในรายวิชางานรูปพรรณ
และการฝังอัญมณี

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน K.k.อุปกรณ์

PR2300062020021

18/2/2019

-

-
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1696 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 8 รายการ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการในรายวิชาวัสดุศาสตร์
เบื้องต้นสาหรับการออกแบบเครือ่ งประดับ
1697 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรับ-ส่งคณาจารย์เข้าร่วม
โครงการ''''ทัศนศึกษา Bangkok Gems and Jewelry
Fair 2019''''
1698 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ Kick off BUU
to EdPEx
1699 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ จานวน 1 งาน เพื่อ
ปรับปรงุภูมิทัศน์ด้านข้างอาคารปฏิบัติการอัญมณีและ
เครือ่ งประดับ ให้สวยงาม
1700 ขออนุมัติซอื้ ระบบภาพ เสียง และคอมพิวเตอร์ ตาบล
แสนสุข อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จานวน 1 ชุด
1701 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ 1 คัน 4 วัน
เข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่าง
สถาบันการศึกษา (10-13ก.พ.62)
1702 ขออนุมัติค่าซ่อมแซม และบารุงรักษารถยนต์ (ซ่อมแอร์
รถตู้) เพื่อซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์ สาหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานราชการของคณะฯ
1703 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ชุดเครือ่ งนอน
เพื่อใช้สาหรับห้องพักรับรองของคณะฯ (106, 107
อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ 2)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,679.00
4,679.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน K K อุปกรณ์
PR2300062020020 18/2/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2300062020019

18/2/2019

-

-

1,750.00

1,750.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2300062020025

27/2/2019

-

-

797,150.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
2,729,730.00 2,729,730.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
14,000.00
14,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บังสูรย์ จากัด

PO2300062020001

27/2/2019

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO2400062020001

1/2/2019

-

-

นายประกิจ ท้วมพงษ์

PR2400062020012

5/2/2019

-

-

ร้านสมคิดแอร์

PR2400062020015

6/2/2019

-

-

ร้านลุงเภาซักอบรีด

PR2400062020017

6/2/2019

-

-

797,150.00

6,030.00

6,030.00 เฉพาะเจาะจง

410.00

410.00 เฉพาะเจาะจง
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1704 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จานวน 1
คัน 5 วัน เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าร่วมโครงการทัศน
ศึกษาเส้นทางอารยธรรมภาคเหนือ เพื่อฝึกปฏิบัติการ
เป็นมัคคุเทศน์ฯ(11-15ก.พ.62)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
20,000.00
20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกาเดียแอร์เอ็กซ์เพรส จากัด PR2400062020018 6/2/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1705 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร 3 เครือ่ ง ชั้น 9 เพื่อใช้ในงาน
สานักงาน/งานจัดการเรียนการสอน และพิมพ์เอกสาร
งานวิชาการของคณาจารย์
1706 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จานวน 1
คัน เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานใน
รายวิชา 66831259 ภาคปลายปีการศึกษา 2561
(15ก.พ.62)

2,933.94

2,933.94 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
จากัด

PR2400062020016

6/2/2019

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ราตรี มีสุข

PR2400062020021

7/2/2019

-

-

1707 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จานวน 1
คัน เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานใน
รายวิชา 66831259 ภาคปลายปีการศึกษา 2561
(22ก.พ.62)

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ราตรี มีสุข

PR2400062020022

7/2/2019

-

-

1708 ขออนุมัติซอื้ หนังสือ Start a Successful Business:
Expert Advice to Take Your Startup From Idea
to Empire จานวน 9 เล่ม เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบ
ในการจัดการเรียนสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

5,278.50

5,278.50 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2400062020040

11/2/2019

-

-

1709 ขออนุมัติซอื้ หนังสือ New Products Management)
จานวน 7 เล่ม เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดการ
เรียนสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

5,593.00

5,593.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2400062020038

11/2/2019

-

-

1710 ขออนุมัติซอื้ หนังสือ Compensation (IE) จานวน 11
เล่ม เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดการเรียน
สอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

13,884.75

13,884.75 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PO2400062020003

11/2/2019

-

-
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1711 ขออนุมัติซอื้ วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 3 รายการ
(แก้วพลาสติก, จานและแก้วกระดาษ) เพื่อใช้สาหรับ
สานักงานคณบดี และสานักงานบัณฑิตศึกษาของคณะฯ
1712 ขออนุมัติซอื้ หนังสือ The Labor Relations Process
(ISE) จานวน 13 เล่ม เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบใน
การจัดการเรียนสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,570.00
4,570.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติก๊ เมืองใหม่
PR2400062020035 11/2/2019

14,170.00

14,170.00 เฉพาะเจาะจง

840.00

840.00 เฉพาะเจาะจง

5,447.00

1715 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ จานวน 2 คัน
เพื่อใช้ในการเดินทางรับ-ส่งอาจารย์นิเทศงานนิสิต
(สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ )(22ก.พ.62)

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PO2400062020002

11/2/2019

-

-

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด

PR2400062020036

11/2/2019

-

-

5,447.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR2400062020041

12/2/2019

-

-

5,800.00

5,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR2400062020054

15/2/2019

-

-

1716 ขออนุมัติค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ จานวน 12 รายการ
สาหรับใช้ในการตกแต่งสถานที่โครงการ HR Co-op
Experience Sharing Day (14มี.ค.62)

3,900.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR2400062020060

26/2/2019

-

-

1717 ขออนุมัติค่าจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ สาหรับใช้ในการ
จัดการสอบกลางภาค ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา
2561

55,200.00

55,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายบรรชา โคตรศรีเมือง

PO2400062020004

26/2/2019

-

-

1713 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน (ไส้ปากกา) เพื่อใช้ในการลง
ลายมือชื่อของผูบ้ ริหาร สาหรับเอกสารราชการของ
คณะฯ
1714 ขออนุมัติค่าตกแต่งสถานที่ เวที และซุม้ นิทรรศการ เพื่อ
ใช้ในการตกแต่งสถานที่ เวที และซุม้ นิทรรศการของ
โครงการสัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ภายใต้รูปแบบงาน IB Intern's Day แชร์กันแค่วันเดียว
(18ก.พ.62)

หน ้า 145

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
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1718 ขออนุมัติเบิกค่าน้ามันรถรับส่งเอกสาร เดือนกุมภาพันธ์
2562
1719 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสาร
1720 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทยฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
1721 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างปริน้ สีเอกสารในโครงการส่งเสริม
และเผยแพร่ความรูท้ างการแพทย์แผนไทยใน
ศูนย์บริการฯ
1722 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ระยะที่ 1 วันที่
16-19 กุมภาพันธ์ 2562
1723 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
รายวิชาสมุนไพรในชีวิตประจาวัน กลุม่ 2 วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2562
1724 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ สมุนไพรแห้ง-ศูนย์บริการฯ
1725 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนวิชา
สมุนไพรในชีวิตประจาวัน กลุม่ 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์
2562
1726 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุประกอบการสอนรายวิชาเภสัช
พฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน วันที่ 1 มีนาคม
2562
1727 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมแซมบารุงรักษาครุภัณฑ์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 PR2700062020001 1/2/2019
บาท
13,900.00
13,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY /
PR2700062020003 1/2/2019
เสนอราคา 9,180 บาท
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพินิต เผ่าจินดา/ เสนอราคา
PR2700062020002 1/2/2019
4,978 บาท
2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

49,800.00

49,800.00 เฉพาะเจาะจง

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง

3,590.00

3,590.00 เฉพาะเจาะจง

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง

7,062.00

7,062.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

1/2/2019

-

-

นายสมพงษ์ บุญไทย / เสนอราคา PO2700062020001
24,270 บาท

12/2/2019

-

-

ตลาดสดหนองมน ตาบลแสนสุข
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี / เสนอ
ราคา 2,100 บาท
ร้านยาสามัคคีโอสถ (หมอวาสน์) /
เสนอราคา 3,590 บาท
ตลาดสดหนองมน ตาบลแสนสุข
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี / เสนอ
ราคา 2,100 บาท
ร้านดอกไม้หยก / เสนอราคา
1,600 บาท

PR2700062020016

25/2/2019

-

-

PR2700062020020

25/2/2019

-

-

PR2700062020015

25/2/2019

-

-

PR2700062020021

25/2/2019

-

-

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด /
เสนอราคา 7,062 บาท

PR2700062020017

25/2/2019

-

-

ร้าน Infinity Copy Print /เสนอ
ราคา 1,920 บาท
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1728 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
ปฏิบัติการวิชา 762321
1729 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุสาหรับหารจัดการเรียน
การสอนวิชา 76239159 ฝึกงาน
1730 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสาหรับการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 76329159 ฝึกงานฟาร์ม 2

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี.ดี.วัฒนา ร้านสมส่วนบูติค ร้าน PR2800062020005 5/2/2019
เจริญภัณฑ์ และร้านลุงปิกไม้มงคล
1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

12,756.00

12,756.00 เฉพาะเจาะจง

930.90

930.90 เฉพาะเจาะจง

1732 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

1733 ขออนุุติซอื้ และเลิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
76232159
1734 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุสานักงานสาหรับจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
1735 ขออนุมัติจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม

1,840.00

1,840.00 เฉพาะเจาะจง

2,416.00

2,416.00 เฉพาะเจาะจง

5,127.00

5,127.00 เฉพาะเจาะจง

1736 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุสานักงานของคระ
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

5,000.00

1731 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนรายวิชา

1737 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง
1738 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทาเล่มฝึกงาน
โครงการฝึกปฏิบัติงานกายภาพบาบัดทางคลินิก 4

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ตลาดสดวัฒนานคร

PR2800062020004

5/2/2019

-

-

บ.เมกาโฮมเซ็นเตอร์ จากัด,ร้านสิน
วัฒนา,นายสัญญา พรมประเสริฐ
,น.ส.กรรณิการ์ เกษสกุล,น.ส.
ภัคญาณี สุดสาร

PR2800062020010

12/2/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด เคเอสเค เคมิคัล PR2800062020012
แอนด์ แลบบอราทอรี่ แอพพลาย
แอนซ์
สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR2800062020016

20/2/2019

-

-

26/2/2019

-

-

ตลาดสดวัฒนานคร ,ร้านดีดีวัฒนา PR2800062020019
นคร,ร้านสมส่วนบูติค
ร้านแสงงามอิงค์เจ็ทวัฒนานครร้าน PR3300062020020
บี.พี.เพื่อนนักเรียน และร้านสมส่วนบู
ติค
ศูนย์ถ่ายเอกสาร (ข้งธนาคารกรุงไทย) PR3300062020021

28/2/2019

-

-

11/2/2562

-

-

11/2/2562

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศรีกิจเครือ่ งเขียน จากัด และ PR3300062020025
บริษัทสยามแม็คโครจากัด (มหาชน)

18/2/2562

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR3300062020029

26/2/2562

-

-

5,528.95

5,528.95 เฉพาะเจาะจง

PR3600062020001

1/2/2019

-

-

น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจ้าง
5,528.95 บาท
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1739 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่งนายกฤษฎ์ สุวรรณภูมิ มาสอนรายวิชา
68532559 มหศัลยพยาธิวิทยา 2 วันที่ 9 กุมภาพันธ์
2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ สุวิชาพาณิชย์ ราคาที่ตก PR3600062020008 4/2/2019
ลงจ้าง 2,800 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1740 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่งนพ.ทรงคุณ วิญญวรรธน์ มาสอนรายวิชา
68532559 มหศัลยพยาธิวิทยา 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์
2562

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ สุวิชาพาณิชย์ ราคาที่ตก PR3600062020009
ลงจ้าง 2,800 บาท

4/2/2019

-

-

1741 ขออนุมัติจัดซือ้ ULTRA GEL จานวน 6 แกลอน

5,700.00

5,700.00 เฉพาะเจาะจง

5/2/2019

-

-

994.00

994.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมส เทรดดิง้ จากัด ราคาที่ตก PR3600062020011
ลงซือ้ 5,700 บาท
บริษัท บัณฑิตสเตชั่น จากัด ราคาที่ PR3600062020010
ตกลงซือ้ 994 บาท

5/2/2019

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR3600062020017

6/2/2019

-

-

PO3600062020002

10/2/2019

-

-

PR3600062020034

7/2/2019

-

-

PR3600062020044

8/2/2019

-

-

PO3600062020001

8/2/2019

-

-

PR3600062020040

8/2/2019

-

-

1742 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในการจัดโครงการฝึกปฏิบัติงาน
กายภาพบาบัดคลินิก 5 (อ.พรลักษณ์สารองจ่าย)
1743 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน (คณบดี
สารองจ่าย)
1744 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ

11,577.40

1745 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
โภชนาการคลินิก 1 ครัง้ ที่ 2 (อ.นริศาสารองจ่าย)

1,694.63

1746 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุรายวิชาสัตว์ทดลองและวิทยาการ
ของโปรตีน (อ.วิทูรสารองจ่าย)

1,430.00

1747 ขออนุมัติจัดซือ้ สัตว์ทดลองสาหรับการเรียนการสอน

17,445.40

1748 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ายาสารเคมี จานวน 11 รายการ

5,860.00

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาที่ตกลงจ้าง
3,500 บาท
11,577.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จากัด ราคาที่ตกลงซือ้
11,577.40 บาท
1,694.63 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน
สาขาที่ 00083ราคาที่ตกลงซือ้
1,694.63 บาท
1,430.00 เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขา
ชลบุรีเซ็นทรัล) ราคาที่ตกลงซือ้
1,430 บาท
17,445.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนมูระ สยาม อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัดราคาที่ตกลงซือ้
17,445.40 บาท
5,860.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย (ชลบุรี) ราคาที่ตกลง
ซือ้ 5,560 บาท
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1749 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในการเรียนการสอน จานวน 9
รายการ
1750 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 5 รายการ
1751 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ
1752 ขออนุมัติจัดจ้างเปลีย่ นไส้กรอง พร้อมค่าติดตัง้
1753 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมหน้าต่างกระจก
อลูมิเนียมบานเลือ่ น จานวน 2 ชุด
1754 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการย้ายอุปกรณ์และสายส่ง
สัญญาณภาพ ห้อง 206 จานวน 1 งาน
1755 ขออนุมัติจัดจ้างทากุญแจห้อง 111 จานวน 1 ดอก (กุล
ธราสารองจ่าย)
1756 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
โภชนาการคลินิก 1 (อ.นริศาสารองจ่าย)
1757 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันดีเซล (เงินหมุน)
1758 จัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 4 รายการ

1759 ขออนุมัติค่าบริการตรวจเช็คตู้ Co2 Incubator จานวน
1 งาน
1760 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
2,062.64
2,062.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 2,062.64 บาท
32,550.00
32,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จากัด ราคาที่ตก
ลงซือ้ 32,550 บาท
665.40
665.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 665.40 บาท
21,960.00
21,960.00 เฉพาะเจาะจง เจเอสกรองน้า ราคาที่ตกลงจ้าง
21,960 บาท
27,400.00
27,400.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนมั่น ราคาที่ตกลง
จ้าง 27,400 บาท
31,500.00
31,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธิก์ ันโต ราคาที่
ตกลงจ้าง 31,500 บาท
25.00
25.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ ปันดี ราคาที่ตกลงจ้าง
25 บาท
1,945.06
1,945.06 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน
สาขาที่ 00083 ราคาที่ตกลงซือ้
1,945.06 บาท
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง
ราคาที่ตกลงซือ้ 1,000 บาท
13,600.00
13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 13,600 บาท
1,605.00

1,605.00 เฉพาะเจาะจง

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR3600062020052 10/2/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PO3600062020005

12/2/2019

-

-

PR3600062020053

10/2/2019

-

-

PO3600062020004

12/2/2019

-

-

PO3600062020003

11/2/2019

-

-

PO3600062020006

14/2/2019

-

-

PR3600062020059

13/2/2019

-

-

PR3600062020068

14/2/2019

-

-

PR3600062020069

15/2/2019

-

-

PO3600062020007

22/2/2019

-

-

บริษัท แล็บ โฟกัส จากัด ราคาที่ตก PR3600062020070
ลงจ้าง 1,605 บาท
บริษัท กิบไทย จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ PR3600062020076
9,630 บาท

18/2/2019

-

-

20/2/2019

-

-
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1761 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
โภชนาการคลินิก 1 โรคไต ครัง้ ที่ 2 (อ.นริศา)
1762 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการเดินท่อน้าประปาเข้าเครือ่ ง
ซักผ้า จานวน 1 งาน
1763 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งนับแยกชนิดของเม็ดโลหิต จานวน
1 เครือ่ ง
1764 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,486.83
2,486.83 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน PR3600062020081 21/2/2019
สาขาที่ 00083 ราคาที่ตกลงซือ้
2,486.83 บาท
4,800.00
4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เสียงสังข์ ราคาที่ตกลง PR3600062020077 21/2/2019
จ้าง 4,800 บาท
16,000.00
16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
PO3600062020009 25/2/2019
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 16,000 บาท
13,268.00

13,268.00 เฉพาะเจาะจง

1765 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการเดินสายโทรศัพท์ จานวน 1
งาน
1766 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก จานวน 5 ชิ้น ลงนาม
ข้อตกลงวันที่ 28 ก.พ. 62 (อ.กุลวราสารองจ่าย)
1767 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่งอาจารย์จุฑามศ สนธิรัตน มาสอนรายวิชา
68432759 โภชนาการคลินิก 2 วันที่ 10 มีนาคม 2562

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

1768 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่งอาจารย์จุฑามศ สนธิรัตน มาสอนรายวิชา
68432759 โภชนาการคลินิก 2 วันที่ 24 มีนาคม 2562

2,900.00

1769 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการเดินระบบไฟฟ้าและสลับ
ประตู จานวน 1 งาน
1770 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จานวน 3.63 ลิตร
(เงินหมุน)

ห้างหุ้นส่วนจากัด วอร์ด เมดิก ราคา
ที่ตกลงซือ้ 13,268 บาท
นางณัฐสุดา มะโนมั่น ราคาที่ตกลง
จ้าง 5,500 บาท
ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
ราคาที่ตกลงซือ้ 1,100 บาท
นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง
จ้าง 2,900 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

PO3600062020008

25/2/2019

-

-

PR3600062020080

21/2/2019

-

-

PR3600062020085

25/2/2019

-

-

PR3600062020091

26/2/2019

-

-

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง PR3600062020090
จ้าง 2,900 บาท

26/2/2019

-

-

6,800.00

6,800.00 เฉพาะเจาะจง

PR3600062020088

26/2/2019

-

-

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมชาย จาปาบุรี ราคาที่ตกลง
จ้าง 6,800 บาท
หจก.ธิดามหานคร ราคาที่ตกลงซือ้
100 บาท

PR3600062020089

26/2/2019

-

-
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1771 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับส่งพญ.สิริไพลินและผศ.พญ.จริยามาสอน รายวิชา
68532559ในวันที่ 7-9 มีนาคม 2562
1772 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายไวนิล จานวน 1 แผ่น เพื่อใช้
สาหรับการจัดงานการลงนามข้อตกลง (อ.กุลวราสารอง
จ่าย)
1773 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 2 เครือ่ ง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,400.00
8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ สุวิชาพาณิชย์ ราคาที่ตก PR3600062020103 27/2/2019
ลงจ้าง 8,400 บาท
300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

5,671.00

1774 ขออนุมัติงานจ้างเหมาบริการติดตัง้ เต้ารับและเดินสาย
แลน จานวน 1 งาน (ห้องสานักงาน)
1775 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งดืม่ จานวน 5 ราย เพื่ใช้สาหรับ
รับรองผูม้ าติดต่อราชการภายในคณะสหเวชศาสตร์

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR3600062020102

27/2/2019

-

-

5,671.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียริง่ จากัด PR3600062020093
ราคาที่ตกลงจ้าง 5,671 บาท

27/2/2019

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR3600062020094

27/2/2019

-

-

1,023.48

1,023.48 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธิก์ ันโต ราคาที่
ตกลงจ้าง 7,000 บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 1,023.48 บาท

PR3600062020092

27/2/2019

-

-

1776 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ

5,863.60

5,863.60 เฉพาะเจาะจง

PR3600062020095

27/2/2019

-

-

1777 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสนอรายวิชา
โภชนาการคลินิก 1 (สอบกลางภาค)

4,927.00

4,927.00 เฉพาะเจาะจง

PR3600062020101

27/2/2019

-

-

1778 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
โภชนาการคลินิก 1 ครัง้ ที่ 3 (อ.นริศาสารองจ่าย

1,812.00

1,812.00 เฉพาะเจาะจง

PR3600062020105

28/2/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 5,863.60 บาท
เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน
สาขาที่ 00083ราคาที่ตกลงซือ้ 4,927
บาท
เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน
สาขาที่ 00083ราคาที่ตกลงซือ้ 1,812
บาท
ร้าน PP Sing Maker & Solution
ราคาที่ตกลงจ้าง 400 บาท

PR3600062020104

28/2/2019

-

-

17,548.00

17,548.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PO3800062020002

1/2/2562

-

-

1779 ขออนุมัติจัดจ้างทาโปสเตอร์ จานวน 1 แผ่น เพื่อใช้
สาหรับการจัดงานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (อ.กุลวราสารองจ่าย)
1780 ซือ้ สาย Lan จานวน 4 กล่อง

ร้าน PP Sing Maker & Solution
ราคาที่ตกลงจ้าง 300 บาท

ปัญหำและอุปสรรค
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1781 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
เดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง บริษัท คลิกเน็กซ์ จากัด
1782 ซือ้ ของที่ระลึก (กระเช้าอาหารทะเลแห้ง) จานวน 1
กระเช้า
1783 ซ่อมเครือ่ งทาน้าเย็น จานวน 1 เครือ่ ง
1784 ซือ้ เมาส์คอมพิวเตอร์ จานวน 70 อัน และแป้นพิมพ์
คอมพิวเตอร์ จานวน 70 อัน สาหรับใช้กับเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิง์ าม
PR3800062020005 1/2/2562

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

1,819.00
49,000.00

1,819.00 เฉพาะเจาะจง
49,000.00 เฉพาะเจาะจง

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง

42,000.00

42,000.00 เฉพาะเจาะจง

3,000.00

1788 ซือ้ ของที่ระลึก (ชุดถุงอาหารทะเลแห้ง) จานวน 1 ชุด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

#REF!

PR3800062020006

1/2/2562

-

-

นิวทาวน์ เทคนิค
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR3800062020004
PO3800062020001

1/2/2562
1/2/2562

-

-

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR3800062020007

1/2/2562

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO3800062020003

4/2/2562

-

-

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062020022

5/2/2562

-

-

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

คุณฑิภาพร พรายน้า

PR3800062020026

6/2/2562

-

-

1789 ซือ้ ของที่ระลึก (ชุดถุงอาหารทะเลแห้ง) จานวน 1 ชุด

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

คุณฑิภาพร พรายน้า

PR3800062020025

6/2/2562

-

-

1790 ขออนุมัติซอื้ หมึกสาหรับเครือ่ งถ่ายเอกสารยีห่ ้อริโก้
Model U31MMPC2503SP และ Model
U31MMPC4503SP
1791 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
1792 จ้างทาไม้อัดกันน้า เคลือบสีเทาด้าน จานวน 10 แผ่น

18,800.00

18,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PO3800062020004

6/2/2562

-

-

100.00
11,640.00

100.00 เฉพาะเจาะจง
11,640.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ธิดามหานคร
ร้าน อรุณวิศวกรรม

PR3800062020046
PO3800062020005

7/2/2562
7/2/2562

-

-

1785 ซือ้ หัวแลน RJ-45 จานวน 800 หัว
1786 ซือ้ อุปกรณ์ใส่ Harddisk สาหรับเครือ่ งแม่ขาย DELL
R730 จานวน 21 ชุด
1787 ค่าจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บจก. ลีนุกซ์ โซลูชั่น ในวันที่ 8 ก.พ. 62 ในการเดินทาง
ไปนิเทศงานสหกิจศึกษา
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1793 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ของคณะ เปลีย่ นซีล่ วดล้อหลัง
และเปลีย่ นน้ามันเครือ่ ง จานวน 1 งาน
1794 จ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ ขนาด 19.5 นิ้ว เปลีย่ น
หลอดภาพ จานวน 1 เครือ่ ง
1795 ซือ้ ผ้าปิดปาก จานวน 6 กล่อง
1796 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน
1 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - บจก.เวสเทิร์น ดิจิตอล
(ประเทศไทย) บางประอิน วันที่ 11 ก.พ. 62 สาหรับ
เดินทางเข้าร่วมประชุมกรรมการ EEC

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
450.00
450.00 เฉพาะเจาะจง อู่แกละหาดวอน
PR3800062020045 7/2/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR3800062020049

7/2/2562

-

-

1,140.00
3,500.00

1,140.00 เฉพาะเจาะจง
3,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เภสัชกรศิวรรจน์ 09
นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062020048
PR3800062020051

7/2/2562
8/2/2562

-

-

1797 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน
1 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - สานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ - บมจ. เอ็ม เอฟ ซี
ในวันที่ 14 ก.พ. 62 ในการเดินทางไปนิเทศงานสหกิจ
ศึกษา

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062020081

12/2/2562

-

-

1798 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน
1 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - บจก. ทูเฟลโลส์
เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ - บจก. เอ โฮสต์ ในวันที่ 25
ก.พ. 62 ในการเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062020087

12/2/2562

-

-

1799 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน
1 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - บมจ. โมทีฟ
เทคโนโลยี - บมจ. ล็อกซเลย์ - บจก. ซีดีจี ซิสเต็มส์ บจก. เว็ลธ์ แมเนจเม้น ซิสเท็ม ในวันที่ 21 ก.พ. 62

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062020088

12/2/2562

-

-

1800 จ้างเหมายานพาหนะรถตูร้ ับอากาศ จานวน 1 คัน
เดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง โรงแรมเดอะพาลาสโซ
กรุงเทพ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062020090

13/2/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1801 ซือ้ ของที่ระลึกถุงอาหารทะเลแห้ง จานวน 2 ถุง
สาหรับมอบให้บริษัท ในงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2562
1802 ซือ้ ของที่ระลึกถุงอาหารแห้ง จานวน 2 ถุง สาหรับมอบ
ให้บริษัท ในงานนิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2562
1803 ซือ้ ของที่ระลึกถุงอาหารทะเลแห้ง จานวน 1 ถุง
สาหรับมอบให้บริษัท ในงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2562
1804 ซือ้ ของที่ระลึกถุงอาหารแห้ง จานวน 4 ถุง สาหรับมอบ
ให้บริษัท ในงานนิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2562
1805 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศจานวน 1
คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วันที่ 15 ก.พ. 62 สาหรับเดินทางเข้า
ร่วมประชุมนวัตกรรมภาครัฐ
1806 ซือ้ อุปกรณ์จัดเก็บสายไฟ ขนาด 16 มม. สีดา จานวน
20 ม้วน
1807 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ถังขนาด 18.9 ลิตร จานวน 53 ถัง
สาหรับบริการบุคลากรภายในคณะ
1808 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
1809 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก อาหารทะเลแห้ง จานวน 2 ถุง
สาหรับมอบให้ บมจ.ทีโอที และ บจก.คลิกเน็กซ์ ที่ให้
ความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
800.00
800.00 เฉพาะเจาะจง คุณฑิภาพร พรายน้า
PR3800062020091 13/2/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

คุณฑิภาพร พรายน้า

PR3800062020094

13/2/2562

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

คุณฑิภาพร พรายน้า

PR3800062020092

13/2/2562

-

-

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

คุณฑิภาพร พรายน้า

PR3800062020093

13/2/2562

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062020096

14/2/2562

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR3800062020099

14/2/2562

-

-

1,855.00

1,855.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน

PR3800062020113

15/2/2562

-

-

100.00
800.00

100.00 เฉพาะเจาะจง
800.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ธิดามหานคร
คุณฑิภาพร พรายน้า

PR3800062020100
PR3800062020124

15/2/2562
18/2/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1810 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับมหาวิทยาลัยบูรพา - สภา
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ใน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิง์ าม
PR3800062020123 18/2/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1811 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับมหาวิทยาลัยบูรพา - บจก.
เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส - บจก.
ซี.เอส.ไอ (ประเทศไทย) - บจก. อัฟวาแลนท์ ในวันที่
21 ก.พ. 62

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062020122

18/2/2562

-

-

1812 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน
1 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - บจก.สึบาคิโมโตะ
(ไทยแลนด์) - บจก.สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริง่ - บจก.
ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) ในวันที่ 21 ก.พ. 62

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062020121

18/2/2562

-

-

1813 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก อาหารทะเลแห้ง จานวน 3 ถุง
สาหรับมอบให้ บจก. สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทย
แลนด์) , บจก. สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริง่ และ บจก.
ไดกิ้น อินดัสทรีย์ (ประเทศไทย)

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง

คุณฑิภาพร พรายน้า

PR3800062020126

20/2/2562

-

-

1814 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก อาหารทะเลแห้ง จานวน 3 ถุง
สาหรับมอบให้ บจก. เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอม
เมอร์ซ เซอร์วิสเซส , บจก. ซี.เอส.ไอ. (ประเทศไทย)
และ บจก, อัฟวาแลนท์

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง

คุณฑิภาพร พรายน้า

PR3800062020125

20/2/2562

-

-

1815 ขออนุมัติเบิกค่าน้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
1816 ซือ้ ของทีร่ ะลึก (ถุงอาหารทะเลแห้ง จานวน) จานวน 2
ชุด
1817 จ้างเหมาแม่บ้านทาความสะอาด ห้องเรียน MIT
MIT-S1 MIT-S2 ประจาเดือน มีนาคม 2562

100.00
600.00

100.00 เฉพาะเจาะจง
600.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ธิดามหานคร
คุณฑิภาพร พรายน้า

PR3800062020167
PR3800062020168

22/2/2562
22/2/2562

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางพิมพ์พา สิงห์ทอง

PR3800062020170

25/2/2562

-

-
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1818 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึกถุงอาหารทะเลแห้ง จานวน 1
ถุง สาหรับมอบให้ บจก. สิริวัฒนาคอนสตรัคชั่น ที่ให้
ความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
1819 ขออนุมัติเบิกค่าน้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
1820 ซือ้ หมึก 15 กล่อง และกระดาษไข 7 ม้วน สาหรับใช้
กับเครือ่ งอัดสาเนา
1821 ขอซือ้ น้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2กษ
1375 ชลบุรี
1822 ขอจ้างเหมาบริการรถยนต์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
300.00
300.00 เฉพาะเจาะจง คุณฑิภาพร พรายน้า
PR3800062020175 26/2/2562

100.00
33,651.50

100.00 เฉพาะเจาะจง
33,651.50 เฉพาะเจาะจง

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

31,000.00

31,000.00 เฉพาะเจาะจง

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

1826 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 7 รายการ
1827 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์

3,048.90
2,700.00

1828 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

หจก.ธิดามหานคร
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR3800062020172
PO3800062020006

26/2/2562
26/2/2562

-

-

PR3900062020001

1/2/2562

-

-

PO3900062020001

15/2/2562

-

-

PR3900062020024

27/2/2562

-

-

PO3900062020002

27/2/2562

-

-

PO3900062020003

27/2/2562

-

-

3,048.90 เฉพาะเจาะจง
2,700.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ต้นข้าวบริการ/
เสนอราคา 31,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท
นางสาวอารียา ศรีใจอินทร์/เสนอ
ราคา 16,000.00 บาท
นายอลงกรณ์ พุดหอม/เสนอราคา
16,000.00 บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
นายทวีป สุระประเสริฐ/2,700 บาท

PR4100062020005
PR4200062020012

8/2/2019
11/2/2562

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ/3,000 บาท PR4200062020011

11/2/2562

-

-

1829 ขออนุมัติจัดซือ้ หลอดไฟ,น้าแข็ง

1,350.00

1,350.00 เฉพาะเจาะจง

PR4200062020014

13/2/2562

-

-

1830 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านประโยชน์การไฟฟ้า/900 บาท,
หจก คณิศร/450 บาท
นายศรายุทธ ใสยาทา/2,800 บาท

PR4200062020018

18/2/2562

-

-

1823 ขอซือ้ น้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ทะเบียน 2กษ
1375 ชลบุรี
1824 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านการวิจัยและเผยแพร่ภูมิ
สารสนเทศ
1825 จ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านประสานงานและพัฒนางานวิจัย
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1831 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษากล้องวงจรปิด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
15,250.00
15,250.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/15,250 บาท PR4200062020021 21/2/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1832 ขออนุมัติจัดซือ้ สายแลนสายHBMIสายUSB

1,750.00

1,750.00 เฉพาะเจาะจง

นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์/1,750 บาท PR4200062020025

25/2/2562

-

-

1833 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์เลเซอร์ HP53A
1834 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุท่อประปา,น้าแข็ง,ถ่ายเอกสาร

4,800.00
953.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง
953.00 เฉพาะเจาะจง

PR4200062020024
PR4200062020030

25/2/2562
28/2/2562

-

-

63.00

63.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/4,800 บาท
ร้านไพรเวชค้าวัสดุ /353 บาท,หจก
คณิศร/300 บาท,ร้านสดใสก๊อปปี้/
300 บาท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR4300062020001

7/2/2019

-

-

1,495.00

1,495.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR4300062020008

12/2/2019

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายลือชา สมวิทย์

PR4300062020009

12/2/2019

-

-

1838 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบรายวิชากลางภาค
เรียนที่ 2/2561
1839 ขออนุมัติจัดจ้างจัดทาเอกสารประกอบโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ I-Thesis และจริยธรรมเพิ่อการวิจัย วัน
เสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
1840 ขออนุมัติจัดจ้างทาวาระการประชุมคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครัง้ ที่ 2/2562

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวเบญจวรรณ นาคสมบูรณ์

PR4300062020012

28/2/2019

-

-

1,650.00

1650.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR4500062020006

12/2/2562

-

-

960.00

960.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR4500062020004

12/2/2562

-

-

1841 วัสดุสาหรับใช้งานในโครงการเสริมศักยภาพและพัฒนา
นักวิจัยรุน่ ใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

8,210.16

8210.16 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR4500062020008

14/2/2562

-

-

1835 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร
1836 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหลักสูตร (แก้ไข1)
1837 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถบัส 2 ชั้น)
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1842 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงานสาหรับใช้งานในโครงการ
เสริมศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุน่ ใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมประเภทนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
950.96
950.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR4500062020009 21/2/2562

น้าดืม่ วีเจ
ต.การช่าง / ราคาที่เสนอ 22,500
บาท

ข้อเสนอแนะ

-

-

25/2/2562
1/2/2019

-

-

1843 ขออนุมัติจัดซือ้ น้าดืม่
1844 ค่าจ้างติดตัง้ ชุดท่อสเตนเลส จานวน 3 ชุด ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 98 CM. ยาว 48 Cm ช่องมองตู้ Big
tank
1845 ซือ้ สินค้า จานวน 17 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

160.00
25,000.00

160.00 เฉพาะเจาะจง
25,000.00 เฉพาะเจาะจง

9,297.94

9,297.94 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062020004
ราคาที่เสนอ 9,297.94 บาท

1/2/2019

-

-

1846 ซือ้ หนังสือ/แบบเรียน และสือ่ โปสเตอร์ จานวน 103
รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล
1847 น้ามันเชื้อเพลิง สาหรับพนักงานรับ- ส่งหนังสือ
(ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562) จานวน 1 รายการ

45,277.00

45,277.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อักษราพิพัฒน์ จากัด / ราคาที่ PR7080062020002
เสนอ 45,277 บาท

1/2/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง /
ราคาที่เสนอ 400 บาท

PR7000062020011

1/2/2019

-

-

1848 ซือ้ ของที่ระลึก (ตุก๊ ตาสัตว์ทะเล) จานวน 2 รายการ ''
เปิดใจรักการเรียนรู้ 2562''
1849 ซือ้ สินค้า จานวน 5 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1850 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้า) จานวน 1 รายการ

4,413.75

4,413.75 เฉพาะเจาะจง

PR7000062020007

1/2/2019

-

-

48,816.00

48,816.00 เฉพาะเจาะจง

PR7080062020001

1/2/2019

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000062020009

1/2/2019

-

-

1851 วัสดุจัดทากิจกรรม Walk rally จานวน 19 รายการ

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทย แต ซุง จากัด / ราคาที่
เสนอ 4,413.75 บาท
น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาที่เสนอ
48,816 บาท
นายพรรัตน์ แนบสนิท/ราคาที่เสนอ
500 บาท
บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จากัด
/ ราคาที่เสนอ 7,425 บาท

PR7000062020012

1/2/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1852 วัสดุ-อุปกรณ์จัดกิจกรรมWalk rally จานวน 37
รายการ(รายละเอียดประกอบใบเสนอซือ้ /จ้างดังแนบ)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
7,350.00
7,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ , ร้านจานชาม บางแสน, PR7000062020013 1/2/2019
ร้าน Mr. DIV , ร้าน The
carpenter,ร้านลุง (หรัง่ ), บริษัท
สยามแม็คโคร จากัด /ราคาที่เสนอ
7,202 บาท

1853 วัสดุสานักงาน(ธงชาติ) จานวน 1 รายการ

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

1854 วัสดุตกแต่งสถานที่(ลูกโป่ง) จานวน 1 รายการ

320.00

320.00 เฉพาะเจาะจง

1855 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จานวน 1 รายการ

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

1856 ซือ้ สินค้า จานวน 1 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1857 ซือ้ สินค้า จานวน 1 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1858 ซือ้ ตุก๊ ตา จานวน 2 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1859 ค่าจ้างพิมพ์วัสดุโฆษณา(Backdrop) จานวน 1 งาน

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

87,032.73

87,032.73 เฉพาะเจาะจง

6,200.00

6,200.00 เฉพาะเจาะจง

1860 ซือ้ ผงน้าชง จานวน 1 รายการ เพื่อนามาเป็นวัตถุดิบ
การขายน้าชงในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

12,672.00

12,672.00 เฉพาะเจาะจง

1861 ซือ้ สินค้า จานวน 1 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1862 น้าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 2 เที่ยว

38,400.00

38,400.00 เฉพาะเจาะจง

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จากัด
/ราคาที่เสนอ 270 บาท
ร้านกิจชัย เสตชั่นเนอรี่ /ราคาที่เสนอ
320 บาท
ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาที่เสนอ 960
บาท
นายธีรพล คุณอริยะเกษม /ราคาที่
เสนอ 30,000 บาท
คุณชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /ราคาที่
เสนอ 1,800 บาท
บริษัท ไทย แต ซุง จากัด/ ราคาที่
เสนอ 87,032.73 บาท
บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซิง่ จากัด / ราคาที่เสนอ 6,099
บาท
บริษัท ศุภมิตร ไวน์แอนด์สพีริทส์
จากัด / ราคาที่เสนอ 12,672 บาท

PR7000062020010

1/2/2019

-

-

PR7000062020001

1/2/2019

-

-

PR7000062020005

1/2/2019

-

-

PR7080062020010

5/2/2019

-

-

PR7080062020006

5/2/2019

-

-

PR7080062020008

5/2/2019

-

-

PR7000062020016

5/2/2019

-

-

PR7080062020007

5/2/2019

-

-

นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาที่
เสนอ 38,400 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 6,600 บาท

PR7080062020009

5/2/2019

-

-

PR7000062020023

5/2/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1863 วัสดุก่อสร้าง(แม่สี) จานวน 1 รายการ
1864 ซือ้ สินค้า จานวน 5 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
430.00
430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ราคาที่เสนอ PR7000062020024 5/2/2019
430 บาท
15,559.30
15,559.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล PR7080062020005 5/2/2019
จากัด / ราคาที่เสนอ 15,559.30 บาท

1865 น้าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 2 เที่ยว

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

1866 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า) จานวน 2 รายการ

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง

1867 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้า) จานวน 2 รายการ

6,300.00

6,300.00 เฉพาะเจาะจง

1868 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจาศูนย์
เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 3 เดือนธันวาคม
2561 (เงินรับฝากเงินรายได้-สนับสนุนคชจ.ศูนย์ฯ)

32,960.00

32,960.00 เฉพาะเจาะจง

1869 ซือ้ สินค้าและอุปกรณ์ประกอบการขาย จานวน 13
รายการ เพื่อนามาขายและใช้ในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
1870 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดและดูแลสวนของศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2561
(เงินรับฝากเงินรายได้-สนับสนุนคชจ. ศูนย์เรียนรูฯ้ )

14,429.50

1871 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจาศูนย์
เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน
2561 (เงินรับฝากเงินรายได้-สนับสนุนคชจ. ศูนย์ฯ)

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 6,600 บาท
ร้านโอเชี่ยน แอนด์ซี อะแควเรีย่ ม /
ราคาที่เสนอ 1,100 บาท
นางอนงค์ ยิม้ ละมัย /ราคาที่เสนอ
6,240 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี
อินเตอร์การ์ด จากัด / ราคาที่เสนอ
32,960 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

PR7000062020032

6/2/2019

-

-

PR7000062020037

6/2/2019

-

-

PR7000062020038

6/2/2019

-

-

PO7000062020003

6/2/2019

-

-

14,429.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR7080062020011
/ ราคาที่เสนอ 14,429.50 บาท

6/2/2019

-

-

14,160.00

14,160.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม. PO7000062020004
อินเตอร์เทค จากัด / ราคาที่เสนอ
14,160 บาท

6/2/2019

-

-

32,960.00

32,960.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี
อินเตอร์การ์ด จากัด / ราคาที่เสนอ
32,960 บาท

6/2/2019

-

-
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PO7000062020002

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1872 ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกาจัดปลวก ของศูนย์
เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 1 เดือนตุลาคมธันวาคม 2561 (เงินรับฝากเงินรายได้-สนับสนุนคชจ.
ของศูนย์เรียนรูฯ้ )
1873 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดและดูแลสวน ศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล บางแสน เดือนพฤศจิกายน 2561 (งวดที่
2) -เงินรับฝากเงินรายได้-สนับสนุนคชจ.ศูนย์ฯ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
12,037.50
12,037.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศ PR7000062020036 6/2/2019
ไทย) จากัด / ราคาที่เสนอ
12,037.50 บาท
14,160.00

14,160.00 เฉพาะเจาะจง

1874 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จานวน 4 รายการ

4,900.00

4,900.00 เฉพาะเจาะจง

1875 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า) จานวน 7 รายการ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

1876 วัสดุสานักงาน(หมึกเครือ่ งพิมพ์) HP Pro200 จานวน 4
รายการ
1877 ซือ้ สินค้า จานวน 3 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1878 น้าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 2 เที่ยว

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

9,464.00

9,464.00 เฉพาะเจาะจง

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

1879 ซือ้ สินค้า(ไอศกรีมตักและไอศกรีมแท่ง) จานวน 32
รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล
1880 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 3 รายการ

24,068.51

24,068.51 เฉพาะเจาะจง

4,700.00

4,700.00 เฉพาะเจาะจง

1881 วัสดุระบบท่อประปา จานวน 2 รายการ

310.00

310.00 เฉพาะเจาะจง

1882 วัสดุสานักงาน(สติก๊ เกอร์ฝ้าติดกระจก) จานวน 1
รายการ

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม. PO7000062020001
อินเตอร์เทค จากัด / ราคาที่เสนอ
14,160 บาท

6/2/2019

-

-

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส /
ราคาที่เสนอ 4,550 บาท
นางพเยาว์ ดวงสุดา/ราคาที่เสนอ
4,710 บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด /
ราคาที่เสนอ 12,950 บาท
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด /
ราคาที่เสนอ 9,464 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 6,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
24,068.51 บาท

PR7000062020046

7/2/2019

-

-

PR7000062020047

7/2/2019

-

-

PR7000062020045

7/2/2019

-

-

PR7080062020013

8/2/2019

-

-

PR7000062020052

8/2/2019

-

-

PR7080062020012

8/2/2019

-

-

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส / PR7000062020048
ราคาที่เสนอ 4,050 บาท
ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ราคาที่เสนอ PR7000062020058
310 บาท
ร้านมิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย /ราคาที่เสนอ PR7000062020059
158 บาท

8/2/2019

-

-

11/2/2019

-

-

11/2/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1883 ค่าจ้างซ่อมบารุงเครือ่ งโอโซน จานวน 1 งาน (เปลีย่ น
หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงความถี่สูง 220 V. 2 ลูก
พร้อมค่าบริการ) ระบบโอโซน รุน่ PSC50 OXYGEN
580804903000001

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
45,000.00
45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.ซี.เทรดดิง้ แอนด์ ดี
PR7000062020063 12/2/2019
เวลล๊อปเม้นท์ จากัด / ราคาที่เสนอ
43,870 บาท

1884 ซือ้ สินค้า จานวน 1 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1885 ซือ้ สินค้า จานวน 5 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1886 น้าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 2 เที่ยว

5,400.12

5,400.12 เฉพาะเจาะจง

4,897.50

4,897.50 เฉพาะเจาะจง

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

1887 ซือ้ สินค้า จานวน 1 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1888 ค่าจ้างพิมพ์วัสดุโฆษณา(ป้ายกราฟฟิก) จานวน 2
รายการ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

1889 ซือ้ ตุก๊ ตา จานวน 2 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1890 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้า) จานวน 3 รายการ

14,846.25

14,846.25 เฉพาะเจาะจง

9,200.00

9,200.00 เฉพาะเจาะจง

1891 วัสดุสานักงาน 3 รายการ (กระดาษสติก๊ เกอร์ PP 36
นิ้ว 2 ม้วน , หมึกพิมพ์ T1300 สีดา,แดง) เงินบริจาคร่วมใจลดขยะทะเลรวมพลังรักษ์สงิ่ แวดล้อมฯ

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

1892 น้าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 3 เที่ยว

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

1893 ซือ้ สินค้า(อิชิตัน) จานวน 30 ลัง เพื่อนามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

10,395.00

บริษัท ดนวัต แดรีโ่ ปรดักส์ จากัด /
ราคาที่เสนอ 5,400.12 บาท
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด /ราคาที่
เสนอ 4,897.50 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 6,600 บาท
นายชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /
ราคาที่เสนอ 1,500 บาท
บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซิง่ จากัด/ราคาที่เสนอ 5,992 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR7080062020014

12/2/2019

-

-

PR7080062020016

12/2/2019

-

-

PR7000062020060

12/2/2019

-

-

PR7080062020015

12/2/2019

-

-

PR7000062020065

13/2/2019

-

-

บริษัท ไทย แต ซุง จากัด / ราคาที่ PR7080062020017
เสนอ 14,846.25 บาท
นางอนงค์ ยิม้ ละมัย, นางเอื้อมเดือน PR7000062020064
แสงสัตยา/ราคาที่เสนอ 9,195 บาท

13/2/2019

-

-

13/2/2019

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด /
ราคาที่เสนอ 10,500 บาท

PR7000062020070

14/2/2019

-

-

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 9,900 บาท
10,395.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ยิม้ ชื่น / ราคาที่เสนอ
10,395 บาท
หน ้า 162

PR7000062020071

14/2/2019

-

-

PR7080062020019

15/2/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1894 วัสดุก่อสร้าง จานวน 2 รายการ (ข้องอหนา PVC 2 1/2
ตัว, ใบเลือ่ ยเหล็ก 3 ใบ)
1895 ซือ้ สินค้า จานวน 5 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
285.00
285.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาที่เสนอ 285 PR7000062020078 15/2/2019
บาท
15,544.17
15,544.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล PR7080062020020 15/2/2019
จากัด / ราคาที่เสนอ 15,544.17 บาท

1896 ซือ้ สินค้า(นิชชินคัพ) จานวน 2 รายการ เพื่อนามาขาย
ในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

8,039.98

8,039.98 เฉพาะเจาะจง

1897 ซือ้ สินค้า(วอลล์ไอศกรีมตักและไอศกรีมแท่ง) จานวน
40 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
1898 วัสดุการเกษตร จานวน 3 รายการ (ตัวอย่างสัตว์น้า)
(ปลาไหลสวน 20 ตัว, ปลาปักเป้าหน้าหมา 2 ตัว, ปลา
ไหล 1 ตัว) ตู้E-9 , ตู้ D-1
1899 ซือ้ สินค้า จานวน 2 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1900 วัสดุการเกษตร จานวน 1 รายการ (ไข่ไรน้าเค็ม 1 โหล)

31,568.48

31,568.48 เฉพาะเจาะจง

8,050.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติง้ แอนด์
ดิสทริบิวชั่น จากัด / ราคาที่เสนอ
8,039.98 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
31,568.48 บาท

PR7080062020021

15/2/2019

-

-

PR7080062020018

15/2/2019

-

-

8,050.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโอเชี่ยน แอนด์ซี อะแควเรีย่ ม /
ราคาที่เสนอ 8,000 บาท

PR7000062020081

18/2/2019

-

-

4,365.60

4,365.60 เฉพาะเจาะจง

PR7080062020022

18/2/2019

-

-

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000062020079

18/2/2019

-

-

1901 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมขนส่ง จานวน 3 เที่ยว

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000062020082

18/2/2019

-

-

1902 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 5 รายการ (หลอดแอลอีดี
16 w. ขั้วหลอดเลีย้ ง,ข้อต่อตรง 2'' ,ข้อต่อตรง 3'' ,รูม
เอร์โบ)
1903 วัสดุการเกษตร จานวน 9 รายการ (ตัวอย่างสัตว์น้า) ตู้
E-9, E-1, E-3, D-2, G3
1904 ซือ้ ตุก๊ ตา จานวน 2 รายการ เพื่อนามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอมธนา จากัด / ราคาที่เสนอ
4,365.50 บาท
ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ราคาที่
เสนอ 13,500 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 9,900 บาท
ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค /ราคาที่เสนอ
3,830 บาท

PR7000062020090

20/2/2019

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000062020083

20/2/2019

-

-

58,850.00

58,850.00 เฉพาะเจาะจง

นายอาพล เทียนเงิน /ราคาที่เสนอ
2,730 บาท
บริษัท ไทย แต ซุง จากัด / ราคาที่
เสนอ 58,850 บาท

PR7080062020025

21/2/2019

-

-

หน ้า 163

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1905 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
1906 ซือ้ สินค้า (พาย,คุกกี้) จานวน 1 รายการ เพื่อนามาขาย
ในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1907 ซือ้ สินค้าที่ระลึก จานวน 3 รายการ เพื่อนามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1908 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
(เงินบริจาค-Aqu)
1909 ซือ้ ข้าวกระเพรา,ข้าวหน้าเป็ดย่างโฟร์ซีซนั่ ,เกี๊ยวกุ้งสับ
,สปาเก็ตตีไ้ ก่สับ,สปาเก็ตตีค้ าโบนาร่า,โบโลน่าหมูสไปซี,่
คอกเทลวิกเก้นสโมคกี้,คอกเทลพอร์คสโมคกี้
1910 ซือ้ ไอศกรีมตักและไอศกรีมแท่ง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
9,900.00
9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 9,900 บาท
1,800.00
1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /
ราคาที่เสนอ 1,800 บาท
30,000.00
30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา / ราคาที่
เสนอ 30,000 บาท
9,900.00
9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 9,900 บาท
3,522.00
3,522.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) /ราคาที่เสนอ 3,522 บาท

20,786.73

20,786.73 เฉพาะเจาะจง

1911 ซือ้ น้าดืม่ น้าทิพย์และมินิเมดพัลพิส้ม

7,539.22

7,539.22 เฉพาะเจาะจง

1912 ซือ้ สินค้า(แก้วโอ่ง 3A) จานวน 20 แพ็ค เพื่อนามา
บรรจุน้าแข็งขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

1,819.00

1,819.00 เฉพาะเจาะจง

1913 วัสดุก่อสร้าง จานวน 4 รายการ (สายน้าดี 3 เส้น, สาย
ท่อน้าทิ้ง 4 เส้น,ลูกบิดประตู 3 ลูก, สะดืออ่าง 2 อัน)

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

1914 วัสดุการเกษตร จานวน 4 รายการ (ตัวอย่างสัตว์น้า
ปลาม้าน้า ก. 13 ตัว เล็ก 57 ตัว, ปลาม้าน้าแคระ 2 ตัว
,ปลายอดม่วง 1 ตัว) ตู้ E-9, D-2 เงินบริจาค-AQU

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR7000062020094 21/2/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR7080062020023

21/2/2019

-

-

PR7080062020024

21/2/2019

-

-

PR7000062020096

22/2/2019

-

-

PR7080062020027

22/2/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062020028
ราคาที่เสนอ 20,786.73 บาท
บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล PR7080062020029
จากัด / ราคาที่เสนอ 7,539.22 บาท

22/2/2019

-

-

22/2/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส PR7080062020026
แอนด์ ซัพพลาย/ราคาที่เสนอ 1,819
บาท
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด (สาขา PR7000062020110
ชลบุรี)/ราคาที่เสนอ 1,506 บาท

22/2/2019

-

-

26/2/2019

-

-

นายอาพล เทียนเงิน/ราคาที่เสนอ
4,710 บาท

26/2/2019

-

-

หน ้า 164

PR7000062020111

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1915 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 2 เที่ยว
(เงินบริจาค-Aqu)
1916 วัสดุการเกษตร จานวน 1 รายการ (อาร์ทีเมีย จานวน
10 กก.) - วิจัย-วรรณภา
1917 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 2 เที่ยว
(เงินบริจาค-Aqu.)
1918 วัสดุการเกษตร จานวน 3 รายการ (อาหารสัตว์น้า
ปลาสีกุน 100 กก, กุ้ง 4 กก., อาหารเม็ดปลาคาร์ฟ 3
กระสอบ) เงินบบริจาค - อาหารปลา
1919 ซือ้ คุก้ กี้ 100 ห่อ
1920 ขออนุมัติซอื้ อาหารปรุงสาเร็จสาหรับผูป้ ่วยใน
ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
1921 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 1 เครือ่ ง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
6,600.00
6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 6,600 บาท
1,200.00
1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาที่เสนอ
1,080 บาท
6,600.00
6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 6,600 บาท
4,500.00
4,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้องเย็นชวนชม , นางเอื้อมเดือน
แสงสัตยา, ร้านลีฮ้ วดสุน / ราคาที่
เสนอ 4,390 บาท
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / ราคาที่
เสนอ 1,500 บาท
48,597.00
48,597.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด รวมพัฒนา (15)
7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR7000062020109 26/2/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR7000062020114

27/2/2019

-

-

PR7000062020113

27/2/2019

-

-

PR7000062020120

28/2/2019

-

-

PR7080062020030

28/2/2019

-

-

PO8000062020005

1/2/2562

-

-

บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทร PR8000062020004
นิกส์ จากัด
บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000062020008

1/2/2562

-

-

1/2/2562

-

-

1922 ซือ้ แบตเตอรี่ 6 V3.3 AH for Dinamap จานวน 2
ก้อน
1923 ซือ้ คลอรีนน้า
1924 ซือ้ ยา Hydrocortisone 100 mg inj จานวน 20 กล่อง

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

21,400.00
9,600.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง
9,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ภิญโญฟาร์มาซี

PO8000062020002
PR8000062020001

1/2/2562
1/2/2562

-

-

1925 ซือ้ ล้อ จานวน 4 ล้อ
1926 ซือ้ แบตเตอรี่ จานวน 1 ก้อน

20,000.00
3,500.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮอสปีเทค จากัด
PO8000062020009
บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000062020006

1/2/2562
1/2/2562

-

-

1927 ซือ้ Load cell สาหรับเครือ่ งดึงหลัง
6530-004-0002(1)/50
1928 ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จากัด

PO8000062020010

1/2/2562

-

-

1,730.00

1,730.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จากัด PR8000062020013

4/2/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1929 ซือ้ ยา WARFarin 3 mg ฟ้า (Orfarin) จานวน 50 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
18,190.00
18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จากัด PR8000062020048 4/2/2562

1930 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
1931 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
1932 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

18,000.00
26,140.00
42,800.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง
26,140.00 เฉพาะเจาะจง
42,800.00 เฉพาะเจาะจง

1933 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
1934 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
1935 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

43,055.00
50,000.00
54,781.00

43,055.00 เฉพาะเจาะจง
50,000.00 เฉพาะเจาะจง
54,781.00 เฉพาะเจาะจง

1936 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

55,579.00

55,579.00 เฉพาะเจาะจง

1937 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

61,525.00

61,525.00 เฉพาะเจาะจง

1938
1939
1940
1941
1942

66,100.00
68,850.00
68,850.00
86,300.00
97,905.00

66,100.00 เฉพาะเจาะจง
68,850.00 เฉพาะเจาะจง
68,850.00 เฉพาะเจาะจง
86,300.00 เฉพาะเจาะจง
97,905.00 เฉพาะเจาะจง

1943 ค่าบริการสลายนิ่ว
1944 ซือ้ ซองบรรจุเวชภัณฑ์
1945 ซือ้ น้ายาซักผ้า 5 รายการ

15,000.00
14,440.00
44,191.00

1946 ซือ้ ยา Bupivac 0.5% 10 ml Polyamp (Marcaine)
จานวน 50 กล่อง
1947 ซือ้ ยา Carbocysteine 100 mg/5 ml syr 60 ml
(Amicof) จานวน 1000 ขวด

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062020043
PR8000062020034
PR8000062020016

4/2/2562
4/2/2562
4/2/2562

-

-

PR8000062020045
PR8000062020037
PR8000062020022

4/2/2562
4/2/2562
4/2/2562

-

-

PR8000062020023

4/2/2562

-

-

PR8000062020032

4/2/2562

-

-

PR8000062020041
PR8000062020018
PR8000062020020
PR8000062020038
PR8000062020030

4/2/2562
4/2/2562
4/2/2562
4/2/2562
4/2/2562

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
14,440.00 เฉพาะเจาะจง
44,191.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด
บริษัท วีไอโอ กรุป๊ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท บางกอกยูนิเทรด จากัด
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด
บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท โนวีเมด จากัด
บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จากัด
บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จากัด

PO8000062020018
PO8000062020012
PO8000062020011

5/2/2562
4/2/2562
4/2/2562

-

-

23,272.50

23,272.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ เอส วิชั่น จากัด

PR8000062020026

4/2/2562

-

-

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สามัคคีเภสัช จากัด

PR8000062020051

4/2/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1948 ซือ้ ยา CefAZolin 1 gm inj (Cefzolin) จานวน 500
กล่อง
1949 ซือ้ ยา Cetirizine 1 mg/ml 60 ml syr (Zymed)
จานวน 500 ขวด
1950 ซือ้ ยา DTPa+IPV+HIB+HB (Hexaxim) จานวน 50
vial , DTPa+IPV+HIB 0.5 ml (Pentaxim) จานวน 20
dose
1951 ซือ้ ยา Diosmin 450+Hesperidin 50 mg tab
(Daflon) จานวน 380 กล่อง
1952 ซือ้ ยา ENOXaparin 4000 iu/0.4 ml (Clexane)
จานวน 50 กล่อง
1953 ซือ้ ยา Eperisone HCI 50 mg tab (Myonal) จานวน
45 Pack
1954 ซือ้ ยา Fluticasone 27.5 mcg nas spray 120d
(Avamys) จานวน 400 ขวด
1955 ซือ้ ยา Ginkgo biloba extract 120 mg tab
(Tebonin forte) จานวน 100 กล่อง
1956 ซือ้ ยา Ketotifen 1 mg tab (Keten) จานวน 5 box ,
Augmentin E.S. sus (A600+C42.9/5 ml) 100 ml
(Cavumox) จานวน 50 ขวด
1957 ซือ้ ยา Macrogol 4000 pwd 137.155 gm (Niflec)
จานวน 10 box
1958 ซือ้ ยา OmePRAzole 20 mg cap (GPO) จานวน
1000 กล่อง
1959 ซือ้ ยา Oseltamivir 75 mg cap (GPO A Flu) จานวน
15 กล่อง
1960 ซือ้ ยา Oxybutynin 5 mg tab (Diutropan) จานวน
120 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
85,000.00
85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปี้ยน จากัด
PR8000062020031 4/2/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5,885.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด

PR8000062020039

4/2/2562

-

-

87,205.00

87,205.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062020011

4/2/2562

-

-

97,584.00

97,584.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020028

4/2/2562

-

-

20,009.00

20,009.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020019

4/2/2562

-

-

95,818.50

95,818.50 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020029

4/2/2562

-

-

91,592.00

91,592.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062020042

4/2/2562

-

-

50,504.00

50,504.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062020015

4/2/2562

-

-

15,354.50

15,354.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062020025

4/2/2562

-

-

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020036

4/2/2562

-

-

55,000.00

55,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
องค์การเภสัชกรรม

PR8000062020024

4/2/2562

-

-

93,750.00

93,750.00 เฉพาะเจาะจง

องค์การเภสัชกรรม

PR8000062020021

4/2/2562

-

-

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020035

4/2/2562

-

-

บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์
จากัด
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1961 ซือ้ ยา PotassiumCl Elixir 6.67 mEq/5 ml 60 ml
(Potas elixir) จานวน 500 ขวด
1962 ซือ้ ยา Sodium BlCarbonate 300 mg tab
(SoDAmint) จานวน 100 ขวด
1963 ซือ้ ยา Sulodexide 250 LSU tab (Vessel) จานวน
60 กล่อง
1964 ซือ้ ยา Symbicort 160+4.5/DTerbuhaler 120 dose
จานวน 100 ชุด
1965 ซือ้ ยา Teriparatide 250 mcg/ml inj (Mega-PTH)
จานวน 8 หลอด
1966 ซือ้ ยา Ursodeoxycholic acid 250 mg cap
(URSolin) จานวน 100 กล่อง , Ranitidine 150 mg
tab (Xanidine) จานวน 100 กล่อง
1967 ซือ้ ยา Vitamin B 6 100 mg tab (Pyridoxine, Besix)
จานวน 40 กล่อง
1968 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
7,490.00
7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด
PR8000062020047 4/2/2562
7,062.00 เฉพาะเจาะจง

85,386.00

85,386.00 เฉพาะเจาะจง

82,390.00

82,390.00 เฉพาะเจาะจง

94,080.00

94,080.00 เฉพาะเจาะจง

85,000.00

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062020033

4/2/2562

-

-

PR8000062020040

4/2/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062020027

4/2/2562

-

-

PR8000062020044

4/2/2562

-

-

85,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด

PR8000062020049

4/2/2562

-

-

20,000.01

20,000.01 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จรูญเภสัช จากัด

PR8000062020050

4/2/2562

-

-

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง

4/2/2562

-

-

1969 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

31,030.00

31,030.00 เฉพาะเจาะจง

5/2/2562

-

-

1970 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
1971 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกาจัดมูลฝอยติด
เชื้อประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
1972 ขออนุมัติซอื้ AV Set online BVM for 5008 จานวน
360 เส้น
1973 ขออนุมัติซอื้ Diasafe plus filter จานวน 18 ชิ้น

45,000.00
68,350.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง
68,350.00 เฉพาะเจาะจง

5/2/2562
5/2/2562

-

-

82,080.00

82,080.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ PR8000062020046
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062020065
จากัด
บริษัท ซี เมดิค จากัด
PR8000062020058
ห้างหุ้นส่วนจากัด มีสไนติงเกล เฮลท์ PO8000062020017
แคร์
บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062020061

5/2/2562

-

-

85,500.00

85,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062020060

5/2/2562

-

-

320,000.00

320,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จากัด PO8000062020019

5/2/2562

-

-

1974 จ้างตรวจวิเคราะห์สงิ่ ส่งตรวจทางการแพทย์

7,062.00

ปัญหำและอุปสรรค
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1975 ซือ้ ยา CAPD 2 (1.5% Low Cal) เหลือง 5000 ml
จานวน 100 ถุง
1976 ซือ้ ยา Cefixime 100 mg/5 ml syr 30 ml (Cefspan)
จานวน 100 ขวด
1977 ซือ้ ยา Dexamethasone 4 mg/ml inj (DEXASONE)
จานวน 20 กล่อง
1978 ซือ้ ยา Donepezil 10 mg (Aricept Evess10) จานวน
5 กล่อง
1979 ซือ้ ยา Fsh Provera (Medroxyprogesterone 5 mg)
จานวน 30 ขวด , DIGOxin 0.50 mg/2 ml inj
(LaNoxin) จานวน 2 กล่อง
1980 ซือ้ ยา Glycopyrronium Br 50 mcg breezhaler
(Seebri) จานวน 60 กล่อง
1981 ซือ้ ยา Lactulose 66.7% syr 100 ml (Laevolac)
จานวน 1000 ขวด
1982 ซือ้ ยา Nortriptyline 25 mg tab (ORTRIP 25)
จานวน 2 กล่อง , Chlorpheniramine 4 mg tab
(Histatab) จานวน 20 ขวด
1983 ซือ้ ยา Peppermint oil 187 mg cap (Colpermin)
จานวน 100 box
1984 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
79,100.00
79,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062020062 5/2/2562
24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

5,340.00

5,340.00 เฉพาะเจาะจง

89,933.50

89,933.50 เฉพาะเจาะจง

24,425.96

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000062020069

5/2/2562

-

-

PR8000062020068

5/2/2562

-

-

PR8000062020054

5/2/2562

-

-

24,425.96 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062020066

5/2/2562

-

-

53,157.60

53,157.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062020064

5/2/2562

-

-

58,850.00

58,850.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด

PR8000062020070

5/2/2562

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จากัด

PR8000062020072

5/2/2562

-

-

89,000.00

89,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020067

5/2/2562

-

-

PR8000062020057

5/2/2562

-

-

PR8000062020114
PO8000062020020

6/2/2562
6/2/2562

-

-

PR8000062020116
PR8000062020115

6/2/2562
6/2/2562

-

-

3,800.00

1985 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
1986 ซือ้ สายลีดสาหรับเครือ่ ง EKG

14,000.00
15,000.00

1987 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
1988 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

20,540.79
50,290.00

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จากัด
3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
จากัด
14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จากัด
15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส์ แมเนจ
เมนท์ เซอร์วิสส์ จากัด
20,540.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
50,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1989 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
76,965.00
76,965.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จากัด PR8000062020111 6/2/2562

1990 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

6,700.00

6,700.00 เฉพาะเจาะจง

1991 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

10,100.00

10,100.00 เฉพาะเจาะจง

1992 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง

1993 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

11,300.00

11,300.00 เฉพาะเจาะจง

1994 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

21,507.00

21,507.00 เฉพาะเจาะจง

1995 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง

1996 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
1997 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
1998 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

23,000.00
28,500.00
28,890.00

23,000.00 เฉพาะเจาะจง
28,500.00 เฉพาะเจาะจง
28,890.00 เฉพาะเจาะจง

1999 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
2000 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

29,360.00
32,528.00

29,360.00 เฉพาะเจาะจง
32,528.00 เฉพาะเจาะจง

2001 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
2002 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

36,500.00
54,000.00

36,500.00 เฉพาะเจาะจง
54,000.00 เฉพาะเจาะจง

2003 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

58,999.80

58,999.80 เฉพาะเจาะจง

2004 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

63,800.00

63,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062020093

6/2/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062020098
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062020084
จากัด
บริษัท เทคโนเมดิคัล จากัด (มหาชน) PR8000062020094

6/2/2562

-

-

6/2/2562

-

-

6/2/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
จากัด
บริษัท วีไอโอ กรุป๊ จากัด
บริษัท วีไอโอ กรุป๊ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท บางกอกยูนิเทรด จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ไทย จีแอล จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส่ ์ จากัด

PR8000062020081

6/2/2562

-

-

PR8000062020086

6/2/2562

-

-

PR8000062020085
PR8000062020089
PR8000062020082

6/2/2562
6/2/2562
6/2/2562

-

-

PR8000062020090
PR8000062020096

6/2/2562
6/2/2562

-

-

PR8000062020095
PR8000062020099

6/2/2562
6/2/2562

-

-

PR8000062020097

6/2/2562

-

-

PR8000062020076

6/2/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2005 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
2006 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
67,500.00
67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จากัด
PR8000062020101 6/2/2562
70,000.00
70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส่ ์ จากัด PR8000062020075 6/2/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2007 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จากัด PR8000062020091

6/2/2562

-

-

2008 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

82,000.00

82,000.00 เฉพาะเจาะจง

6/2/2562

-

-

2009 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

84,800.00

84,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062020100
จากัด
บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส่ ์ จากัด PR8000062020078

6/2/2562

-

-

2010 ขอซ่อมเปลีย่ นอะไหล่เครือ่ งควบคุมอากาศปลอดเชื้อ

48,150.00

48,150.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบสท์ ไดเรคชั่น ซิสเต็ม จากัด PO8000062020021

6/2/2562

-

-

2011 ขออนุมัติซอื้ Vascular closure device 5F จานวน 4
ชิ้น
2012 ขออนุมัติซอื้ Serim Residual Peroxide Test Strips
1x100 จานวน 5 bottle
2013 ขออนุมัติซอื้ ทีวี LED 32 นิ้ว จานวน 2 เครือ่ ง

27,392.00

27,392.00 เฉพาะเจาะจง

6/2/2562

-

-

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062020083
จากัด
บริษัท เมดิทอป จากัด
PR8000062020077

6/2/2562

-

-

บริษัท ไทยอนันต์ ชลบุรี วิทยุโทรทัศน์ จากัด
บริษัท เมธานนท์ จากัด

PO8000062020024

6/2/2562

-

-

PR8000062020104

6/2/2562

-

-

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส
กรุป๊ จากัด
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จากัด

PO8000062020023

6/2/2562

-

-

PO8000062020022

6/2/2562

-

-

PR8000062020112

6/2/2562

-

-

PR8000062020117

7/2/2562

-

-

18,000.00
505.28

18,000.00 ตกลงราคา

2014 ค่าถ่ายเอกสาร ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
(เพิ่มเติม)
2015 ซือ้ ผงหมึก LaserJet HP CE 278 A

505.28 เฉพาะเจาะจง

91,800.00

91,800.00 ตกลงราคา

2016 ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 3 ชนิด

12,283.60

12,283.60 ตกลงราคา

2017 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

16,692.00

16,692.00 เฉพาะเจาะจง

2018 ขอซือ้ Transfusion Set (ชุดให้เลือด)(0xxx) จานวน
1000 ชุด

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2019 ซือ้ อุปกรณ์สาหรับผูม้ ีปัญหาเกี่ยวกับเท้า จานวน 7 ชนิด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
95,100.00
95,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญชูเฮาส์
PR8000062020131 7/2/2562

2020 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

39,478.72

39,478.72 เฉพาะเจาะจง

2021 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

39,804.00

39,804.00 เฉพาะเจาะจง

2022 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

72,760.00

72,760.00 เฉพาะเจาะจง

2023 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
2024 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
2025 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6,000.00
10,000.00
23,250.00

2026 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
2027 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
2028 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสร์หรือการแพทย์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

7/2/2562

-

-

7/2/2562

-

-

7/2/2562

-

-

6,000.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง
23,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062020148
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062020120
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062020119
จากัด
บริษัท เฟิร์มเมอร์ จากัด
PR8000062020140
บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด
PR8000062020143
บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จากัด PR8000062020142

7/2/2562
7/2/2562
7/2/2562

-

-

69,200.00

69,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

PR8000062020137

7/2/2562

-

-

88,200.00
92,700.00

88,200.00 เฉพาะเจาะจง
92,700.00 เฉพาะเจาะจง

7/2/2562
7/2/2562

-

-

2029 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกาจัดมูลฝอย
อันตราย ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

3,432.00

3,432.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จากัด PR8000062020144
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000062020138
จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด มีสไนติงเกล เฮลท์ PR8000062020136
แคร์

7/2/2562

-

-

2030 ขออนุมัติซอื้ ถุงบรรจุอาหารเหลว (EZ BAG II WAY)
จานวน 4,000 ใบ
2031 ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 70 แกรม

26,000.00

26,000.00 ตกลงราคา

บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จากัด PO8000062020029

7/2/2562

-

-

44,500.00

44,500.00 ตกลงราคา

7/2/2562

-

-

2032 ซือ้ ผงหมึก LaserJet HP CF283XC

87,000.00

7/2/2562

-

-

2033 ซือ้ ยา Hyaluronate Na 20 mg/2 ml inj (Hyalgan)
จานวน 40 ไซริง้

92,020.00

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
PO8000062020026
จากัด
87,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ PO8000062020025
จากัด
92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า(ประเทศ PR8000062020152
ไทย) จากัด
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2034 ซือ้ ยา Ibuprofen 400 mg (Duran) จานวน 200 กล่อง
2035 ซือ้ ยา Infant Food Allergic (PH CMF) ZDumex Hi
Q) จานวน 12 กระป๋อง
2036 ซือ้ ยา Infant Food Lactose Free (Similac
LF,O-lac) จานวน 36 กระป๋อง , Glucerna 400 gm
จานวน 50 กระป๋อง
2037 ซือ้ ยา Iopromide 300 mg/50 mL (Ultravist 300)
จานวน 25 กล่อง
2038 ซือ้ ยา Naproxen 250 mg tab (Nasin) จานวน 200
กล่อง
2039 ซือ้ ยา PETHidine (ยส2) 50 mg/1 ml จานวน 40
กล่อง , MORPhine 10 mg Tab (ยส 2) จานวน 40
กล่อง , Morphine 10 mg/5 ml syr 60 ml (ยส2)
จานวน 100 ขวด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
80,000.00
80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด
PR8000062020153 7/2/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062020145

7/2/2562

-

-

26,717.90

26,717.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062020149

7/2/2562

-

-

92,287.50

92,287.50 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020156

7/2/2562

-

-

43,870.00

43,870.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด

PR8000062020154

7/2/2562

-

-

20,600.00

20,600.00 เฉพาะเจาะจง

สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

PR8000062020139

7/2/2562

-

-

2040 ซือ้ ยา Pantoprazole 40 mg inj (Pantoval) จานวน
500 vial
2041 ซือ้ ยา Prasugrel 10 mg tab (Effient) จานวน 20
กล่อง
2042 ซือ้ ยา Salbutamol 0.1 mg/P MDI (Salvo
Evoh.200d) จานวน 500 ขวด
2043 ซือ้ ยา Sodium chloride 0.9% (refill) 20 sachets
(Cleanoze20) จานวน 600 กล่อง , Betahistine 12
mg (Betahis 12) จานวน 300 กล่อง

31,565.00

31,565.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020157

7/2/2562

-

-

42,671.60

42,671.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062020151

7/2/2562

-

-

22,470.00

22,470.00 เฉพาะเจาะจง

7/2/2562

-

-

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062020146
จากัด
บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จากัด
PR8000062020150

7/2/2562

-

-

2044 ซือ้ ยา THEOphylline 200 mg tab (Nuelin SR)
จานวน 200 กล่อง

26,536.00

26,536.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

7/2/2562

-

-

หน ้า 173

PR8000062020147

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2045 ซือ้ ยา TPN Voluven inj 500 ml (HydroxyE
Starch6%) จานวน 30 ถุง
2046 ซือ้ ยา จานวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ
2047 ซือ้ หลอดไฟสาหรับชุดตรวจหู
2048 ซือ้ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
2049 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
2050 ซือ้ ยา Ampicillin 500 mg inj (GDH) จานวน 500 vial
2051 ซือ้ ยา Augmentin 375 tab (250+C125) (AMK375)
จานวน 50 กล่อง
2052 ซือ้ อ๊อกซิเจนชนิดท่อ
2053 ซือ้ ยา TraMADol 50 mg/1 ml inj (Tramadon)
จานวน 30 กล่อง
2054 ซือ้ ยา Azithromycin 250 mg tab (Azycin) จานวน
40 กล่อง , Diazepam (บจ4) 10 mg/2 ml inj
จานวน 500 amp
2055 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
10,914.00
10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
58,200.00
58,200.00 เฉพาะเจาะจง สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด
19,750.00
19,750.00 ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจากัด ปกรณ์ภัณฑ์ เมดิ
คอล ซัพพลาย
96,553.05
96,553.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
29,000.00
29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จากัด
5,500.00
5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดรัก๊ ส์เฮ้าส์ จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062020158 7/2/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062020141

7/2/2562

-

-

PO8000062020027

7/2/2562

-

-

PR8000062020132

7/2/2562

-

-

PR8000062020125
PR8000062020162

7/2/2562
8/2/2562

-

-

2,942.50

2,942.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์เอ็กซ์ จากัด

PR8000062020160

8/2/2562

-

-

3,723.60
6,750.00

3,723.60 เฉพาะเจาะจง
6,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จากัด
บริษัท ยูโทเปี้ยน จากัด

PR8000062020164
PR8000062020159

8/2/2562
8/2/2562

-

-

33,700.00

33,700.00 เฉพาะเจาะจง

องค์การเภสัชกรรม

PR8000062020163

8/2/2562

-

-

25,423.20

25,423.20 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020201

11/2/2562

-

-

เปลีย่ นยางรถยนต์ทะเบียน นค 6733
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

11,984.00
29,150.00
30,964.00
20,300.00

11,984.00 เฉพาะเจาะจง
29,150.00 เฉพาะเจาะจง
30,964.00 เฉพาะเจาะจง
20,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
ร้านแสนสุขการยาง
บริษัท ไท้เส กรุป๊ จากัด
บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จากัด
บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จากัด

PO8000062020034
PR8000062020200
PR8000062020197
PR8000062020194

11/2/2562
11/2/2562
11/2/2562
11/2/2562

-

-

2060 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
2061 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

25,000.00
45,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จากัด
45,000.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 174
บริษัท ซี เมดิค จากัด

PR8000062020206
PR8000062020203

11/2/2562
11/2/2562

-

-

2056
2057
2058
2059

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2062 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
2063 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
2064 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
2065 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
2066 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
2067 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
2068 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
2069 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
2070 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
2071 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
2072 ซือ้ ซองบรรจุเวชภัณฑ์
2073 ซือ้ น้ายาทาความสะอาดเครือ่ งมือ
2074 ซือ้ น้ายาล้างเครือ่ งมือ
2075 ซือ้ ยา CAPD 10 (1.5% Low Cal) เหลือง 2000 ml
จานวน 120 ถุง
2076 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
2077 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
2078 ซือ้ แก๊สใหญ่ จานวน 25 ถัง
2079 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
60,000.00
60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000062020204 11/2/2562
จากัด
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จากัด
PR8000062020179 11/2/2562
4,500.00
4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จากัด
PR8000062020183 11/2/2562
6,099.00
6,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062020177 11/2/2562
จากัด
13,696.00
13,696.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พร้อม เซิร์ฟ
PR8000062020180 11/2/2562
17,840.00
17,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ PR8000062020173 11/2/2562
ไทย) จากัด
21,507.00
21,507.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062020185 11/2/2562
จากัด
70,300.00
70,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
PR8000062020186 11/2/2562
89,880.00
89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062020178 11/2/2562
จากัด
98,280.00
98,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ PR8000062020175 11/2/2562
ไทย) จากัด
3,400.00
3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จากัด PR8000062020189 11/2/2562
6,900.00
6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จากัด PR8000062020176 11/2/2562
57,780.00
57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PO8000062020036 11/2/2562
จากัด
17,040.00
17,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062020196 11/2/2562
19,773.60

19,773.60 เฉพาะเจาะจง

41,500.00
30,500.00
25,680.00

41,500.00 เฉพาะเจาะจง
30,500.00 เฉพาะเจาะจง
25,680.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ไทยก๊อส จากัด
บางแสนแก๊ส
บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จากัด

หน ้า 175

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PO8000062020037

11/2/2562

-

-

PR8000062020192
PO8000062020038
PR8000062020195

11/2/2562
11/2/2562
11/2/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2080 ขอซือ้ Glove disposible # M จานวน 800 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
91,200.00
91,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล
PR8000062020222 12/2/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2081 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
2082 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

43,500.00
9,200.00

43,500.00 เฉพาะเจาะจง
9,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พิลโก้ จากัด
PR8000062020220
บริษัท เอสพี เมดิคอล เซอร์วิส จากัด PR8000062020217

12/2/2562
12/2/2562

-

-

2083 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
2084 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
2085 ซือ้ ยา AdeNOsine 6 mg/2 ml (Adenocor) จานวน
10 กล่อง
2086 ซือ้ ยา CoTerGuai (ยส3) (Codee C) จานวน 10 ขวด

48,000.00
54,000.00
26,300.60

48,000.00 เฉพาะเจาะจง
54,000.00 เฉพาะเจาะจง
26,300.60 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020223
PR8000062020224
PR8000062020215

12/2/2562
12/2/2562
12/2/2562

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จากัด
บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด

PR8000062020211

12/2/2562

-

-

2087 ซือ้ ยา Hyaluronate Na 0.18% e.d (Vislube)
จานวน 100 กล่อง
2088 ซือ้ ยา INSulin Aspart 100u/ml 3 ml (NovoRapid
PF) จานวน 100 กล่อง
2089 ซือ้ ยา INSulin Aspart30/PTM70u/ml 3 ml
(NovoMix30 PF) จานวน 100 กล่อง
2090 ซือ้ ยา LoraZEpam 1 mg tab จานวน 30 กล่อง
2091 ซือ้ ยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS)
จานวน 3000 ขวด
2092 ซือ้ ยา Tafluprost ed 15 micrograms/ml
(Taflotan-S) จานวน 30 กล่อง
2093 ซือ้ ยา Tigecyclin 50 mg inj (Tygacil) จานวน 5 box

96,086.00

96,086.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020213

12/2/2562

-

-

88,275.00

88,275.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062020216

12/2/2562

-

-

88,275.00

88,275.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062020218

12/2/2562

-

-

10,500.00
87,000.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง
87,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020212
PR8000062020214

12/2/2562
12/2/2562

-

-

16,740.15

16,740.15 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020210

12/2/2562

-

-

94,320.50

94,320.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จากัด
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062020208

12/2/2562

-

-

2094 ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว 2 ชนิด

13,375.00

13,375.00 เฉพาะเจาะจง

PO8000062020041

12/2/2562

-

-

2095 ขอซือ้ Tracheostomy Stainless tube #6 (10 mm)
จานวน 12 อัน

10,200.00

10,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด สกายเมดไลน์

PR8000062020219

12/2/2562

-

-
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2096 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
2097 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
2098 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
2099 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
2100 ซือ้ ชุดให้ความร้อนภายในตู้ จานวน 1 ชุด
2101 ซือ้ ลูกยาง Ckc011E : EKG Suction Electrode
จานวน 1 ลูก
2102 ุอสาย
ซื้
New Blu Pro Probe จานวน 1 สาย

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
20,000.00
20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมด จากัด
26,964.00
26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
46,800.00
46,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จากัด
32,800.00
32,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
45,000.00
45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด
1,200.00
1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062020232 13/2/2562
PR8000062020227 13/2/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062020226
PR8000062020231

13/2/2562
13/2/2562

-

-

PO8000062020044

13/2/2562

-

-

PR8000062020236

13/2/2562

-

-

PO8000062020043

13/2/2562

-

-

PR8000062020241

14/2/2562

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

26,649.00

26,649.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด
(มหาชน)
บริษัท แอลเลอร์เทค จากัด

96,000.00

96,000.00 ตกลงราคา

บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จากัด

PO8000062020046

14/2/2562

-

-

346,145.00

346,145.00 เฉพาะเจาะจง

PO8000062020045

14/2/2562

-

-

2106 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 2
เครือ่ ง
2107 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 1 เครือ่ ง
2108 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

10,800.00

10,800.00 ตกลงราคา

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
ไอที เอเวอร์รีติง

PO8000062020047

14/2/2562

-

-

11,000.00
97,200.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง
97,200.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020244
PR8000062020249

14/2/2562
18/2/2562

-

-

2109 ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม
2110 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 2 รายการ

14,382.00
39,000.00

14,382.00 เฉพาะเจาะจง
39,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020268
PR8000062020295

20/2/2562
20/2/2562

-

-

2111 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

15,739.00

15,739.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จากัด
บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล
แตนท์ จากัด
บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด

PR8000062020287

20/2/2562

-

-

2103 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 5
รายการ
2104 ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณแบบ
Access Switch จานวน 2 ตัว
2105 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
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2112 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งล้างจาน
อัตโนมัติ
2120 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 2
รายการ
2121 ขออนุมัติซอื้ สายให้อาหาร จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
91,649.00
91,649.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
8,000.00
8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพล้น เมดิคอล จากัด
13,850.00
13,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จากัด
18,840.00
18,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จากัด
25,000.00
25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
67,800.00
67,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
77,200.00
77,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
19,795.00
19,795.00 ตกลงราคา
บริษัท แมชชีนเนอรี่ เซอร์วิส แอนด์
ซัพพลาย จากัด
77,500.00
77,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์เมดิคอล จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062020288 20/2/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062020276
PR8000062020279
PR8000062020273
PR8000062020271
PR8000062020269
PR8000062020281
PO8000062020052

20/2/2562
20/2/2562
20/2/2562
20/2/2562
20/2/2562
20/2/2562
20/2/2562

-

-

PR8000062020297

20/2/2562

-

-

บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จากัด PR8000062020292

20/2/2562

-

-

7,600.00

7,600.00 เฉพาะเจาะจง

2122 ค่าบริการสลายนิ่ว
2123 ค่าบริการสลายนิ่ว
2124 ซือ้ ยา ATEnolol 50 mg (Prenolol) จานวน 500
กล่อง , Spironolactone 25 mg tab (Hyles25)
จานวน 20 กล่อง
2125 ซือ้ ยา Albumin 20% 50 ml (Albumin 20TRCS)
จานวน 50 vial
2126 ซือ้ ยา Eletriptan 40 mg (Relpax) จานวน 200 กล่อง

5,000.00
15,000.00
17,500.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
17,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โนวีเมด จากัด
บริษัท โนวีเมด จากัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด

PR8000062020283
PO8000062020053
PR8000062020263

20/2/2562
21/2/2562
20/2/2562

-

-

51,400.00

51,400.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020294

20/2/2562

-

-

35,738.00

35,738.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา
สภากาชาดไทย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062020260

20/2/2562

-

-

2127 ซือ้ ยา Filgrastim 300 mcg inj (Neutromax) จานวน
50 amp , Cefixime 100 mg cap (Cefspan)
จานวน 30 กล่อง
2128 ซือ้ ยา Finasteride 5 mg tab (Firide) จานวน 500
กล่อง

92,000.00

92,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000062020286

20/2/2562

-

-

83,460.00

83,460.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062020277

20/2/2562

-

-
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2129 ซือ้ ยา Fsh CycloProgynova21(EV2/21+NG0.5/10)
จานวน 100 แผง , Melatonin 2 mg tab (Circodin)
จานวน 100 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
85,707.00
85,707.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062020289 20/2/2562
จากัด

2130 ซือ้ ยา Gabapentin 300 mg cap (Berlontin) จานว
350 กล่อง
2131 ซือ้ ยา HPV vac Quadrivalent 0.5 ml (Gardasil)
จานวน 30 dose , Mometasone 0.1% 5 gm
cream (Elomet) จานวน 300 หลอด

98,000.00

98,000.00 เฉพาะเจาะจง

88,114.50

2132 ซือ้ ยา Hepatitis A 80u/0.5 ml (Avaxim) จานวน 50
dose
2133 ซือ้ ยา Mometasone 50 mcg nasal spray 140d
(NasonexAQ) จานวน 160 ชุด
2134 ซือ้ ยา N.S.S 0.9% 100 ml จานวน 5000 ถุง , N.S.S
0.9% 2000 ml จานวน 300 ถุง
2135 ซือ้ ยา Pitavastatin 2 mg tab (Livalo) จานวน 60
กล่อง
2136 ซือ้ ยา Povidone lodine Scrub 450 ml (Betamed
Scrub) จานวน 240 bot , Povidone lodine Soln
200 ml (Betamed Soln) จานวน 500 bot , M.
Carminative 240 ml จานวน 300 ขวด
2137 ซือ้ ยา Silver sulfadiazi.1% cream 250 gm (Silvex)
จานวน 200 กระปุก
2138 ซือ้ ยา Vitamin C 500 mg tab 15 เม็ด/หลอด
(Ascee) จานวน 200 หลอด , ORS 3.3 gm pdr (ROF
Minera) จานวน 200 กล่อง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062020274

20/2/2562

-

-

88,114.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062020272

20/2/2562

-

-

35,000.24

35,000.24 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062020265

20/2/2562

-

-

90,222.40

90,222.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062020264

20/2/2562

-

-

99,200.00

99,200.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020291

20/2/2562

-

-

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด

PR8000062020280

20/2/2562

-

-

54,099.20

54,099.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด

PR8000062020262

20/2/2562

-

-

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์เอ็กซ์ จากัด

PR8000062020278

20/2/2562

-

-

33,170.00

33,170.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บี.เอ็ล.ฮัว้ จากัด

PR8000062020261

20/2/2562

-

-
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2139 ซือ้ ยา จานวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ
2140 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
2141 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
96,621.00
96,621.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด PR8000062020296 20/2/2562
6,400.00
6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
PR8000062020285 20/2/2562
จากัด
72,800.00
72,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด PR8000062020299 21/2/2562

2142 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

2143 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

97,600.00

2144 ซือ้ วัสดุสานักงาน 22 ชนิด
2145 จ้างทาสือ่ ใช้ในโครงการฯ
2146 ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว 10 ชนิด
2147 ขออนุมัติซอื้ ชุดรางเลือ่ น จานวน 1 ชุด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

21/2/2562

-

-

97,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000062020301
จากัด
บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด PR8000062020300

21/2/2562

-

-

34,580.00
65,000.00
23,167.64

34,580.00 ตกลงราคา
65,000.00 เฉพาะเจาะจง
23,167.64 ตกลงราคา

อมรเลิศวิทย์
PO8000062020056
บริษัท บูรพา พับลิชชิ่ง จากัด
PO8000062020055
บริษัท ชัยเจริญ เทรดดิง้ 2015 จากัด PO8000062020057

21/2/2562
21/2/2562
21/2/2562

-

-

16,400.00

16,400.00 ตกลงราคา

PO8000062020054

21/2/2562

-

-

PR8000062020316

22/2/2562

-

-

2148 ขอซือ้ แผ่นขั้วสัญญาณไฟฟ้าสาหรับเครือ่ ง EST จานวน
4 แพ็ค
2149 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 2 รายการ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สปีดเวย์ โรลเลอร์ แอนด์
คอนเวเยอร์ จากัด
บริษัท เซนต์เมด จากัด

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล

PR8000062020318

22/2/2562

-

-

2150 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 2 รายการ

28,355.00

28,355.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020313

22/2/2562

-

-

2151 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 5 รายการ

21,760.00

21,760.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020308

22/2/2562

-

-

2152 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 3 รายการ

66,000.00

66,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด
บริษัท เมดดิก้า จากัด

PR8000062020315

22/2/2562

-

-

2153 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 3 รายการ

42,372.00

42,372.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062020311

22/2/2562

-

-
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2154 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 5 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
12,198.00
12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จากัด
PR8000062020310 22/2/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2155 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 3 รายการ

33,700.00

33,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พิลโก้ จากัด

PR8000062020317

22/2/2562

-

-

2156 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
2157 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
2158 ซือ้ ยา DexTROmethorphan 15 mg จานวน 200
กล่อง

6,700.00
14,200.00
15,600.00

6,700.00 เฉพาะเจาะจง
14,200.00 เฉพาะเจาะจง
15,600.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020320
PR8000062020319
PR8000062020323

25/2/2562
25/2/2562
25/2/2562

-

-

2159 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

81,000.00

81,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020321

25/2/2562

-

-

2160 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

51,000.00

51,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020322

25/2/2562

-

-

2161 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
2162 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
2163 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

11,280.00
46,600.00
12,840.00

11,280.00 เฉพาะเจาะจง
46,600.00 เฉพาะเจาะจง
12,840.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020327
PR8000062020330
PR8000062020335

26/2/2562
26/2/2562
26/2/2562

-

-

2164
2165
2166
2167
2168

30,495.00
25,025.00
27,895.00
30,630.00
37,503.50

30,495.00 เฉพาะเจาะจง
25,025.00 เฉพาะเจาะจง
27,895.00 เฉพาะเจาะจง
30,630.00 เฉพาะเจาะจง
37,503.50 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020336
PR8000062020342
PR8000062020346
PR8000062020343
PR8000062020349

26/2/2562
26/2/2562
26/2/2562
26/2/2562
26/2/2562

-

-

2169 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

74,280.00

74,280.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020344

26/2/2562

-

-

2170 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

74,280.00

74,280.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จากัด
บริษัท ไทยก๊อส จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท แอฟฟินิเท็ค จากัด
บริษัท บางกอกยูนิเทรด จากัด
บริษัท บางกอกยูนิเทรด จากัด
บริษัท บางกอกยูนิเทรด จากัด
บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด

PR8000062020345

26/2/2562

-

-

ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
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2171 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178

2179
2180

ค่าบริการชุดกล้องส่องตรวจ
ค่าบริการสลายนิว
ค่าบริการสลายนิ่ว
ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
มีนาคม 2562
ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
มีนาคม 2562
ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
มีนาคม 2562
ซือ้ ยา Co beneldopa 200+50 (VOPAR 250)
จานวน 100 กล่อง , Quetiapine 200 mg tab
(Quantia 200) จานวน 25 กล่อง
ซือ้ ยา Eperisone HCl 50 mg tab (Myonal) จานวน
45 Pack
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

2181 ขอซือ้ O2-Sensor (Capsule)
2182
2183
2184
2185

ถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโรงพยาบาลรายการดังแนบ
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ค่าบริการทางทันตกรรม (งานฟันปลอม) ประจาเดือน
มีนาคม 2562
2186 ซือ้ ยา Aniosyme DLM-maxi-5 litr (ล้างเครือ่ งมือส
โคป) จานวน 5 แกลลอน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
74,280.00
74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวีเมด จากัด
72,000.00
72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จากัด
15,000.00
15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวีเมด จากัด
50,000.00
50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062020348 26/2/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062020353
PO8000062020063
PO8000062020062
PO8000062020064

26/2/2562
28/2/2562
28/2/2562
28/2/2562

-

-

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี PR8000062020340

26/2/2562

-

-

50,170.00

50,170.00 เฉพาะเจาะจง

28/2/2562

-

-

97,000.00

97,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ PO8000062020065
จากัด
บริษัท เมดไลน์ จากัด
PR8000062020334

26/2/2562

-

-

95,818.50

95,818.50 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020332

26/2/2562

-

-

24,075.00

24,075.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020328

26/2/2562

-

-

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020379

27/2/2562

-

-

54,453.30
23,047.80
15,000.00
50,000.00

54,453.30 เฉพาะเจาะจง
23,047.80 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ
ไทย) จากัด
บ้านคอมพิวเตอร์
บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด
บริษัท บิซิคอม จากัด
บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด

PO8000062020061
PR8000062020355
PR8000062020357
PO8000062020060

27/2/2562
27/2/2562
27/2/2562
27/2/2562

-

-

18,725.00

18,725.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062020361

27/2/2562

-

-
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2187 ซือ้ ยา Cc Microgest28(EE30+Lev.l150) (Anna)
จานวน 2 กล่อง , DicloFENac 25 mg tab
(Difelene) จานวน 100 กล่อง , Paracetamol 250
mg/5 ml sus 60 ml (Sara forte) จานวน 1000
กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
28,770.00
28,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด
PR8000062020370 27/2/2562

2188 ซือ้ ยา D 5 W 500 ml จานวน 120 ถุง , Acetar 1000
ml (A.N.B) จานวน 400 ถุง
2189 ซือ้ ยา Dex Oph (Dex 1 mg+Neo5mg/ml) e.d 4
ml จานวน 300 ขวด
2190 ซือ้ ยา Diazepam (บจ4) 5 mg tab (Diano5) จานวน
5 ขวด
2191 ซือ้ ยา Furosemide 20 mg/2 ml inj จานวน 1000
amp , Ibuprofen 100 mg/5 ml 60 ml (Bunofen)
จานวน 300 ขวด , Quinine Sulfate 300 mg tab
จานวน 1 ขวด

20,840.00

20,840.00 เฉพาะเจาะจง

3,600.00

2192 ซือ้ ยา Fusidic acid/Bet val. Cream 5 gm
(Fucicort) จานวน 100 หลอด
2193 ซือ้ ยา Macrogol (PEG) 4000 10 gm sac (Forlax)
จานวน 100 กล่อง
2194 ซือ้ ยา N.S.S 0.9% 1000 ml จานวน 2000 ถุง
2195 ซือ้ ยา Ritonavir 100 mg cap (RTV,Norvir) จานวน
20 box
2196 ซือ้ ยา TPN SmofKabiven Pl 1300 KCal inj (1904
ml) จานวน 20 bag
2197 ซือ้ ยา Tizanidine 2 mg tab (Tizan) จานวน 200
กล่อง
2198 ซือ้ ยา Valproate 500 mg tab (Depakine Chrono)
จานวน 300 ขวด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062020376

27/2/2562

-

-

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท แสงไทยเมดิคอล จากัด

PR8000062020366

27/2/2562

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. โรงงานมิลาโน

PR8000062020362

27/2/2562

-

-

9,955.00

9,955.00 เฉพาะเจาะจง

องค์การเภสัชกรรม

PR8000062020369

27/2/2562

-

-

9,951.00

9,951.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020368

27/2/2562

-

-

26,215.00

26,215.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020371

27/2/2562

-

-

60,000.00
26,129.40

60,000.00 เฉพาะเจาะจง
26,129.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
จากัด
บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062020363
PR8000062020360

27/2/2562
27/2/2562

-

-

32,956.00

32,956.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020367

27/2/2562

-

-

PR8000062020375

27/2/2562

-

-

PR8000062020365

27/2/2562

-

-

50,000.00
90,522.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์
จากัด
90,522.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2199 ซือ้ ยา Ytp Plai Oil Cream (Plaivana) จานวน 1500
หลอด , Acyclovir 800 mg tab (Clinovir 800)
จานวน 90 กล่อง
2200 ซือ้ ยา จานวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ
2201 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
98,520.00
98,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จากัด
PR8000062020374 27/2/2562

65,217.30
10,130.76

65,217.30 เฉพาะเจาะจง
10,130.76 เฉพาะเจาะจง

2202 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
2203 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1,945.00
36,000.00

1,945.00 เฉพาะเจาะจง
36,000.00 เฉพาะเจาะจง

2204 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

2205 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

48,800.00

48,800.00 เฉพาะเจาะจง

2206 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง

2207 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

85,000.00

85,000.00 เฉพาะเจาะจง

2208 ขออนุมัติซอื้ 0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000
ml จานวน 1,200 ขวด
2209 ขออนุมัติซอื้ Elisio 190 HR จานวน 48 ชิ้น, Elisio 130
HR จานวน 48 ชิ้น
2210 ขออนุมัติซอื้ MDT Plus 4 Cold Sterilant, 5000 ml
จานวน 15 แกลลอน
2211 ซือ้ ถุงผ้าก๊อส ขนาด 2.5''x5.5'' สาหรับห่อปลายสาย
Double Lumen จานวน 500 ซอง
2212 ซือ้ ยา Deferoxamine 500 mg inj (Desferal) จานวน
10 กล่อง

36,600.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062020359
PR8000062020378

27/2/2562
27/2/2562

-

-

PR8000062020389
PR8000062020385

28/2/2562
28/2/2562

-

-

PR8000062020388

28/2/2562

-

-

PR8000062020386

28/2/2562

-

-

PR8000062020387

28/2/2562

-

-

PR8000062020383

28/2/2562

-

-

36,600.00 เฉพาะเจาะจง

องค์การเภสัชกรรม
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท สตาร์แล็บ จากัด

PR8000062020398

28/2/2562

-

-

80,160.00

80,160.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000062020399

28/2/2562

-

-

22,500.00

22,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิทอป จากัด

PR8000062020396

28/2/2562

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยก๊อส จากัด

PR8000062020402

28/2/2562

-

-

18,190.00

18,190.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062020401

28/2/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2213 ซือ้ ยา Epoetin alfa 10000iu (Espogen) จานวน 80
syringe
2214 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
2215 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ,น้ามัน
แก๊สโซฮอล์95,น้ามันเบนซินธรรมดา,น้ามันดีเซล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การซือ้ แนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
86,456.00
86,456.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062020381 28/2/2562
จากัด
4,400.00
4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จากัด
PR8000062020384 28/2/2562
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง
PR0700062020002 1/2/2562
(สานักงานใหญ่)

2216 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ BOD Bottle 300ml
WHEATON,Beaker 50ml.DURAN ฯลฯ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การซือ้ แนบ

23,430.86

23,430.86 เฉพาะเจาะจง

2217 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการทาความสะอาด จานวน 1
งาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ
2218 ค่าถ่ายเอกสาร
2219 ค่าถ่ายเอกสาร
2220 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถรับ-ส่งนิสิต(รถสองแถว จานวน 5
คันๆละ 700 บาท) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

1,551.50

บริษัท สามชัย เคมิคอล จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

PO0700062020001

1/2/2562

-

-

1,551.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส PR0700062020003
จากัด

1/2/2562

-

-

2,500.00
2,500.00
3,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง
2,500.00 เฉพาะเจาะจง
3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายวันธวัช เรืองศรี
นายวันธวัช เรืองศรี
นายประจักษ์ พึ่งทอง

PR0700062020007
PR0700062020008
PR0700062020012

4/2/2562
4/2/2562
6/2/2562

-

-

2221 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถรับ-ส่งนิสิต(รถสองแถว จานวน 5
คันๆละ 700 บาท/วัน) วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายประจักษ์ พึ่งทอง

PR0700062020014

6/2/2562

-

-

2222 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถรับ-ส่งนิสิต(รถสองแถว จานวน 5
คันๆละ 700 บาท/วัน) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายประจักษ์ พึ่งทอง

PR0700062020013

6/2/2562

-

-
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2223 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ จานวน 4 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษะ
การซือ้ แนบ
2224 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 3,316 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ
2225 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 10,461 แผ่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ
2226 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ จานวน 15 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษะ
การซือ้ แนบ
2227 ขออนุมัติจัดจ้าง เปลีย่ นแผงรีโมทคอนโทรล
เครือ่ งปรับอากาศ จานวน 1 รายการ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)
2228 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ จานวน 6 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษะ
การซือ้ แนบ
2229 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร
2230 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์สานักงานดังเอกสารแนบ
2231 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุดินปั้น,สีใต้เคลือบ,ผงสีเคลือบ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษะ
การซือ้ แนบ
2232 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษ A4 คณะวิศวกรรมศาสตร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
305.00
305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
PR0700062020039 8/2/2562
สานักงานใหญ่

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1,260.08

1,260.08 เฉพาะเจาะจง

นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700062020046

8/2/2562

-

-

3,975.18

3,975.18 เฉพาะเจาะจง

นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700062020038

8/2/2562

-

-

9,486.00

9,486.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ArduinoChonburi

PR0700062020041

8/2/2562

-

-

2,354.00

2,354.00 เฉพาะเจาะจง

ณัฐแอร์

PR0700062020024

8/2/2562

-

-

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ศ.ประภัสสร

PR0700062020043

8/2/2562

-

-

3,391.12
10,062.00
3,000.00

3,391.12 เฉพาะเจาะจง
10,062.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวันธวัช เรืองศรี
ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช
ร้านคุม้ วิมานดิน

PR0700062020049
PO0700062020003
PR0700062020061

11/2/2562
13/2/2562
13/2/2562

-

-

29,400.00

29,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด

PO0700062020002

13/2/2562

-

-
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2233 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา-สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ
2234 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการทาความสะอาด จานวน 1
งาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ
2235 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษชาระม้วนใหญ่ จานวน 12 แพ็ค
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณ
ลักษะการซือ้ แนบ
2236 ขออนุมัติจัดซือ้ แก๊ส 48 กก. จานวน 1 ถัง
2237 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ AMMONIUM CHLORIDE GR
ACS, ISO “Merck” 1 KG, SODIUM CHLORIDE GR
FOR ANALYSIS ACS, ISO “Merck” 1 KG ฯลฯ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การซือ้ แนบ
2238 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุหน้ากากอนามัย จานวน 2 กล่อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการซือ้ แนบ
2239 ขออนุมัติงานซ่อมแซมผนังห้องเก็บเอกสารใต้บันได
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 1
งาน
2240 ขออนุมัติจัดซือ้ Alumina 0.3 ไมครอน, Alumina
0.05 ไมครอน จานวน 2 รายการ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)
2241 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์เครือ่ งมือช่าง
จานวน 24 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษะการซือ้ แนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี
PR0700062020067 14/2/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

3,878.75

3,878.75 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส PR0700062020072
จากัด

14/2/2562

-

-

3,360.00

3,360.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0700062020071

14/2/2562

-

-

1,210.00
21,398.93

1,210.00 เฉพาะเจาะจง
21,398.93 เฉพาะเจาะจง

ร้านบูรพาแก๊ส
บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด

PR0700062020075
PO0700062020006

15/2/2562
15/2/2562

-

-

566.00

566.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0700062020076

15/2/2562

-

-

16,691.89

16,691.89 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี เค พาวเวอร์เทค จากัด PO0700062020005

15/2/2562

-

-

9,095.00

9,095.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรีซิชั่น อิควิปเมนต์ จากัด

PR0700062020079

15/2/2562

-

-

84,455.10

84,455.10 เฉพาะเจาะจง

ซีซีพาณิชย์

PO0700062020007

18/2/2562

-

-
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2242 ซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ ยีห่ ้อ Carrier ขนาด 12000
BTU
2243 เพื่อขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร จานวน 1 รายการ ดัง
เอกสารเเนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2244 เพื่อขออนุมัติจัดซือ้ Adapter Raspberry pi 3 ,ปลัก๊
พ่วง ,Fuses และอื่นๆ 6 รายการ ดังเอกสารเเนบ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2245 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุเส้นพลาสติก จานวน 4 รายการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณ
ลักษะการซือ้ แนบ
2246 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ Racing Drone จานวน 7
รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษะการซือ้ แนบ
2247 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้า จานวน 3 รายการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณ
ลักษะการซือ้ แนบ
2248 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้า จานวน 45 รายการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณ
ลักษะการซือ้ แนบ
2249 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมหม้อน้าพัดลม,ปรับถ่วงล้อ,น้า
มันเครือ่ ง, กรองน้ามันฯลฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ
2250 ขออนุมัติจัดจ้างปริน๊ สีแผ่นพับ ฯลฯ จานวน 2 รายการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,671.00
5,671.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์แสงทอง
PR0700062020086 18/2/2562
วิศวกรรม
4,046.62
4,046.62 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี
PR0700062020082 18/2/2562
6,090.00

6,090.00 เฉพาะเจาะจง

30,495.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

นายอานาจ จอดสันเทียะ

PR0700062020083

18/2/2562

-

-

30,495.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท นีโอเทค จากัด

PO0700062020008

18/2/2562

-

-

16,510.00

16,510.00 เฉพาะเจาะจง

มาศสุภา ร่มพิกุล

PO0700062020009

18/2/2562

-

-

7,586.30

7,586.30 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จากัด

PR0700062020096

18/2/2562

-

-

42,513.00

42,513.00 เฉพาะเจาะจง

นายอานาจ จอดสันเทียะ

PO0700062020011

18/2/2562

-

-

19,927.15

19,927.15 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PO0700062020010

18/2/2562

-

-

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านข้าวโอ๊ตก๊อปปี้

20/2/2562

-

-
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2251 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการทาความสะอาด จานวน 1
งาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ
2252 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการทาความสะอาด จานวน 1
งาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ
2253 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถบัสไป-กลับ ม.บูรพา-บริษัท
King pac industrial Co.,Ltd จ.ชลบุรี ในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,551.50
1,551.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส PR0700062020102 20/2/2562
จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

6,206.00

6,206.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส PR0700062020099
จากัด

20/2/2562

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรีรงุ่ โรจน์ จากัด

PR0700062020098

20/2/2562

-

-

2254 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ,น้ามัน
แก๊สโซฮอล์95,น้ามันเบนซินธรรมดา,น้ามันดีเซล
ประจาเดือนมีนาคม 2562สานักงานคณบดี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การซือ้ แนบ

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง
(สานักงานใหญ่)

PR0700062020109

22/2/2562

-

-

2255 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันเบนซินธรรมดา ประจาเดือน
มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการซือ้ แนบ
2256 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อม โทรทัศน์แอลอีดี ขนาด 42 นิ้ว
ยีห่ ้อ LG รุน่ 42L V3730
2257 ขออนุมัติจัดซือ้ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก,ไทยโพส,กรุงเทพ
ธุรกิจ เข้าห้องสมุดคณะฯและหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเข้า
ศูนย์สอบเทียบฯ ประจาเดือนมีนาคม 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การซือ้ แนบ

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร
(สานักงานใหญ่)

PR0700062020110

22/2/2562

-

-

6,099.00

6,099.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด

PR0700062020112

22/2/2562

-

-

1,155.00

1,155.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เกษากร

PR0700062020111

22/2/2562

-

-
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2258 ขออนุมัติจัดจ้างปริน้ ไวนิล ขนาด 2.55x1.20 เมตร
แบบละเอียด,ปริน้ ไวนิลขนาด AO แบบละเอียด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,700.00
5,700.00 เฉพาะเจาะจง ต้นบุญการพิมพ์
PR0700062020113 25/2/2562

2259 ขออนุมัติจัดจ้างอัดขยายภาพสีขนาด 12x15 นิ้ว อัด
กรอบรูปหลุยส์ พร้อมป้ายชื่อ อดีตคณบดี 1 ท่าน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

1,650.00

1,650.00 เฉพาะเจาะจง

2260 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายอะคริลิคติดสติกเกอร์ ขนาด
10x20 ซม. พร้อมติดตัง้ สติกเกอร์ฝ้าไดคัทเป็นตัวอักษร
ขนาด 65x180 ซม.พร้อมติดตัง้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

13,810.00

13,810.00 เฉพาะเจาะจง

2261 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ไปกลับ โรงแรมเลอ
คาซ่า - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี ในวันที่
4 มี.ค.2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

2262 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบารุงรักษา สาหรับลิฟท์ ตัว
1,2,3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ
2263 ขออนุมัติจัดซือ้ สดืออ่าง, ท่อชาบใต้อ่าง จานวน 2
รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
2264 ขออนุมัติจัดจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ ม.บูรพา สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จานวน
1 คัน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (ไป-กลับ)
ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

42,051.00

42,051.00 เฉพาะเจาะจง

720.00

720.00 เฉพาะเจาะจง

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นางสาวโสระยา น้อมเศียร

PR0700062020119

26/2/2562

-

-

นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ

PO0700062020012

27/2/2562

-

-

นายมร ชาวเหนือ

PR0700062020134

28/2/2562

-

-

บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จากัด

PO0700062020014

28/2/2562

-

-

ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค

PR0700062020130

28/2/2562

-

-

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR050

21/11/2561

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2265 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาด
2266 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาด
2267 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาดอาคาร 50 ปี
2268 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาด
2269 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาดอาคาร 50 ปี
2270 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาด
2271 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาดอาคาร 50 ปี
2272 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาด
2273 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาด
2274 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาด
2275 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาด
2276 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาด
2277 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาด
2278 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,800.00
8,480.00 เฉพาะเจาะจง นางวิลัย สีไพร
PR0206062020198 1/2/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

9,800.00

9,470.00 เฉพาะเจาะจง

นางอุทัย เสือหลง

PR0206062020194

1/2/2562

-

-

9,800.00

8,810.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวกนกวรรณ เพิ่มลาภ

PR0206062020296

1/2/2562

-

-

9,800.00

9,470.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปิยวรรณ เสือหลง

PR0206062020192

1/2/2562

-

-

9,800.00

8,810.00 เฉพาะเจาะจง

นางจันท์ยา ทรงฤทธิ์

PR0206062020295

1/2/2562

-

-

9,800.00

9,140.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสมใจ เสือหลง

PR0206062020193

1/2/2562

-

-

9,800.00

8,810.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอัญชลี คงศักดิ์

PR0206062020297

1/2/2562

-

-

9,800.00

9,470.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.ครองคิด หมู่เที่ยง

PR0206062020195

1/2/2562

-

-

9,800.00

9,470.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนเสฏฐ์ โฉมงามนัทธ์

PR0206062020190

1/2/2562

-

-

9,800.00

8,150.00 เฉพาะเจาะจง

นายเยีย่ ม โฉมงาม

PR0206062020189

1/2/2562

-

-

9,800.00

9,140.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวลาพึง เสือหลง

PR0206062020191

1/2/2562

-

-

9,800.00

9,470.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวศุภิดา ศิริชาติ

PR0206062020196

1/2/2562

-

-

9,800.00

9,800.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิชชานันท์ นวลศรี

PR0206062020197

1/2/2562

-

-

1,811.51

1,811.51 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062020037

5/2/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2279 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่ากล้อง
วงจรปิดและอุปกรณ์
2280 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
36,968.50
36,968.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีสเทิร์น ไอที ซัพพลาย จากัด PO0206062020007 9/2/2562
4,194.40

4,194.40 เฉพาะเจาะจง

2281 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

5,857.18

5,857.18 เฉพาะเจาะจง

2282 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมที่อาคารชุดพักอาศัย
2283 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
อุปกรณ์ขยายสัญญาณ
2284 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาดอาคาร 50 ปี
2285 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาดอาคาร 50 ปี
2286 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาดอาคาร 50 ปี
2287 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาด
2288 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาด
2289 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาด
2290 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาด
2291 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาด
2292 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาด

9,070.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0206062020038

5/2/2562

-

-

PR0206062020040

6/2/2562

-

-

9,070.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
นายเสถียร จันดาเรียง

PR0206062020084

10/2/2562

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสนสุข วิชั่น จากัด

PR0206062020220

20/2/2562

-

-

9,800.00

9,470.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอัญชลี คงศักดิ์

PR0206062020312

28/2/2562

-

-

9,800.00

9,800.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวกนกวรรณ เพิ่มลาภ

PR0206062020311

28/2/2562

-

-

9,800.00

9,800.00 เฉพาะเจาะจง

นางจันท์ยา ทรงฤทธิ์

PR0206062020310

28/2/2562

-

-

9,800.00

9,800.00 เฉพาะเจาะจง

นางอุทัย เสือหลง

PR0206062020304

28/2/2562

-

-

9,800.00

9,800.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวลาพึง เสือหลง

PR0206062020305

28/2/2562

-

-

9,800.00

9,800.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.ครองคิด หมู่เที่ยง

PR0206062020308

28/2/2562

-

-

9,800.00

9,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายเยีย่ ม โฉมงาม

PR0206062020300

28/2/2562

-

-

9,800.00

9,800.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสมใจ เสือหลง

PR0206062020303

28/2/2562

-

-

9,800.00

9,800.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวศุภิดา ศิริชาติ

PR0206062020306

28/2/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2293 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาด
2294 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาด
2295 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งสารองไฟ ขนาด 800 VA
จานวน 4 เครือ่ ง
2296 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด
49 นิ้ว
2297 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ไร้สาย จานวน 1 เครือ่ ง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,800.00
9,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชานันท์ นวลศรี
PR0206062020309 28/2/2562

10,000.00

-

-

PR0206062020302

28/2/2562

-

-

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062020046

6/2/2562

-

-

19,990.00

19,990.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0206062020052

7/2/2562

-

-

1,699.00

1,699.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206062020051

7/2/2562

-

-

2298 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA ขนาด 4,200 ANSI Lumens จานวน 2 เครือ่ ง

84,800.00

84,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกัลยาณมิตร 48

PR0206062020053

7/2/2562

-

-

2299 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเข้าเล่มปกแข็งพิมพ์ทองในเอกสาร
คาสัง่ มหาวิทยาลัยบูรพาประจาปี 2552 จานวน 23 เล่ม

8,050.00

8,050.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์

PR0206062020073

8/2/2562

-

-

5,400.00
340.00
11,400.00
15,000.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง
340.00 เฉพาะเจาะจง
11,400.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ
นางสาวภารดี ศิริมาสกุล
นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ
บริษัท เอส.เอ.จีเนียส จากัด

PR0206062020072
PR0206062020062
PR0206062020278
PR0206062020015

8/2/2562
7/2/2562
26/2/2562
3/2/2562

-

-

38,500.00

38,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206062020043

6/2/2562

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206062020120

14/2/2562

-

-

PR0206062020176

15/2/2562

-

-

ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล ''
ขออนุมัติเบิกเงินค่าท่อนาน้า จานวน 2 ชุด
ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้าย
ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเป๋าหูหิ้ว แบบพับได้ จานวน
300 ใบ
2304 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งทาลายเอกสาร สีดา EBA
1824S จานวน 1 เครือ่ ง
2305 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะไป ม.บูรพาห้องอาหารจรินทิพย์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ วันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2562
2306 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตัดแต่งจามจุรี 3 กิ่งใหญ่

9,800.00 เฉพาะเจาะจง

ข้อเสนอแนะ

นางสาวปิยวรรณ เสือหลง

2300
2301
2302
2303

9,800.00

ปัญหำและอุปสรรค

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 193
นายชัยรัตน์ สุพรรณ

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2307 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
ปั๊มน้าเครือ่ งกรองทรายสระว่ายน้า
2308 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าป้าย
ไวนิล
2309 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไว
นิล
2310 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่ากรอบ
รูป
2311 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่า
ระบบเสียง
2312 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
15,000.00
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์
PR0206062020036 5/2/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206062020041

6/2/2019

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสมาร์ทปริน้ ส์

PR0206062020044

6/2/2019

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอสเอ็มโฟโต้ดิจิตอล

PR0206062020068

8/2/2019

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ

PR0206062020069

8/2/2019

-

-

4,600.00

4,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ

PR0206062020212

19/2/2019

-

-

24,961.00

24,961.00 เฉพาะเจาะจง

PR2600062020005

1/2/2562

-

-

11,770.00

10,784.53 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สมใจค้าหนังสือเครือ่ งเขียน
จากัด
บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุป๊ จากัด

PR2600062020037

1/2/2562

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR2600062020002

1/2/2562

-

-

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR2600062020003

1/2/2562

-

-

2317 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการทาความ
สะอาด ระหว่างวันที่ 19 ก.พ.62 23 มี.ค.62
2318 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
เดือนกุมภาพันธ์ 2562
2319 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์เดือน กพ.62

68,506.24

68,506.24 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด บี.เจ.เซอร์วิส 2018 PR2600062020004

1/2/2562

-

-

95,000.00

11,672.30 เฉพาะเจาะจง

นายวิทวัส สุกใส

PR2600062020006

1/2/2562

-

-

2,000.00

1,330.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเกษากร

PR2600062020001

1/2/2562

-

-

2320 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างพิมพ์ไวนิลและโปสเตอร์

6,000.00

2,280.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ

PR2600062020039

13/2/2562

-

-

2313 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในการเรียนการ
สอน BFA
2314 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูที่นอน ระหว่าง
วันที่ 1 - 15 ก.พ. 2562
2315 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ามันรถ เดือน กพ.62
2316 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้าดืม่
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2321 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้าดืม่ จานวน 200 แพ็ค

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,600.00
9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR2600062020038 13/2/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2322 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างตรวจเช็ครถยนต์ตาม
ระยะทาง
2323 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเจลอาบน้าและแชมพู

3,000.00

2,402.69 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR2600062020044

13/2/2562

-

-

7,160.00

7,160.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) PR2600062020047

14/2/2562

-

-

2324 ขอความเห็นชอบในการจัดหากระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่

21,186.00

21,186.00 เฉพาะเจาะจง

PR2600062020045

14/2/2562

-

-

2325 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ากลัน่ เติมแบตเตอรี
2326 ขอความเห็นชอบในการจัดหาไฟฉุกเฉิน

1,400.00
50,932.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง
50,932.00 เฉพาะเจาะจง

PR2600062020067
PR2600062020065

25/2/2562
25/2/2562

-

-

2327 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ใน
ห้องพักอาคารหอพักและอาคารเรียน
2328 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหมึกเครือ่ งพิมพ์และจัด
จ้างซ่อมแซมเครือ่ งพิมพ์
2329 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ Business
Reseach Methods จานวน 80 เล่ม
2330 ขอความเห็นขอบในการจัดจ้างทาตราประทับ
2331 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ Stop
Microbeads
2332 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ Stop
Microbeads
2333 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ Scres
cap,Switch
2334 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ามันเติมรถจักรยานยนต์
เดือนมีค.62
2335 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้าดืม่

65,296.00

65,296.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
ร้านไถ่เส็ง
ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามแบตเตอรี่
อิเลคทรอนิคส์
น.ส. นิภาพร แสงสว่าง

PR2600062020062

25/2/2562

-

-

31,286.80

31,286.80 เฉพาะเจาะจง

หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค

PR2600062020063

25/2/2562

-

-

60,800.00

60,800.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2600062020064

25/2/2562

-

-

1,500.00
1,430.00

1,230.00 เฉพาะเจาะจง
493.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์
ร้าน SP Print

PR2600062020066
PR2600062020077

25/2/2562
27/2/2562

-

-

4,500.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายฐากูร พรมจันทร์

PR2600062020078

27/2/2562

-

-

650.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็ม.เอส.โฆษณา

PR2600062020076

27/2/2562

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR2600062020080

28/2/2562

-

-

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR2600062020081

28/2/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2336 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์
2337 ขออนุมัติจัดซือ้ ผงหมึกริโก้ 1 กล่อง
2338 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุโครงการ 1 งาน
2339 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งสแกนเนอร์ 1 เครือ่ ง
2340 ขออนุมัติจัดซือ้ เสือ้ ยืดโปโลแขนสัน้ สีแดง พร้อมสกรีนโล
โก้ จานวน 1 งาน
2341 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษเกียรติบัตรและจัดพิมพ์ ขนาด
A4- 70 แผ่น จานวน 1 งาน
2342 ขออนุมัติจัดซือ้ กรอบใส่เกียรติบัตร และวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดโครงการ จานวน 2 งาน
2343 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเต๊นท์ผ้าใบขาว ขนาด 5*12 เมตร
จานวน 5 หลัง
2344 ขออนุมัติจัดซือ้ เลนส์กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จานวน 1 ตัว

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
2,000.00
1,470.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร
5,055.75
5055.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
1,762.00
1,762.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง /บริษัท บัณฑิต สเตชั่น
เนอรี่ จากัด
18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
13,300.00 13,300.00 เฉพาะเจาะจง แฟชั่น สปอร์ต

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR2600062020079 28/2/2562
PR0206062030011 1/3/2562
PR0206062030035 4/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0206062030043
PR0206062030076

4/3/2562
6/3/2562

-

-

1,123.50

1,123.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฮ่โกะ เพรส จากัด

PR0206062030081

6/3/2562

-

-

1,974.00

1,974.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062030078

6/3/2562

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ไทยสยามดิจิตอล หนองมน /บริษัท
บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
นายศิริวงศ์ เชี่ยวประสิทธิ์

PR0206062030111

8/3/2562

-

-

9,990.00

9,990.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062030106

8/3/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บิ๊กคาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)
นายศุภฤกษ์ กรงาม

PR0206062030150

12/3/2562

-

-

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายยุทธการ จุลสารวล

PR0206062030158

12/3/2562

-

-

2347 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ 1 งาน

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง

12/3/2562

-

-

2348 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ
ขนาด 0.75*2 เมตร จานวน 1 งาน

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเทนเมนท์ PR0206062030149
จากัด
บริษัท ชลบุรีอาร์ตมีเดีย จากัด
PR0206062030152

12/3/2562

-

-

2345 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่ารถกระบะประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 งาน
2346 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น
ไป-กลับ ม.บูรพา-พิพิธภัณฑ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เขต
พระนคร กรุงเทพ และพิพิธภัณฑ์การเกษรเฉลิมพระ
เกียรติ จ.ปทุมธานี 1 คัน วันที่ 30 มีค.2562
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2349 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ ไป-กลับ
ม.บูรพา-พิพิธภัณฑ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร
กรุงเทพ และพิพิธภัณฑ์การเกษรเฉลิมพระเกียรติ จ.
ปทุมธานี 1 คัน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,500.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ วรรัตน์
PR0206062030154 12/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2350 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2562

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง

นางศิริลักษณ์ มั่นยวน

PR0206062030246

18/3/2562

-

-

2351
2352
2353
2354

2,700.00
2,700.00
9,000.00
2,510.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง
2,700.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,510.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ระยอง บรุคไซด์ จากัด
นายยุทธการ จุลสารวล
นายชัยรัตน์ สุพรรณ
บุญส่ง พานิชการ,ร้านตัง้ เจียบหลี

PR0206062030247
PR0206062030348
PR0206062030368
PR0208062030013

18/3/2562
25/3/2562
26/3/2562
1/3/2562

-

-

29,425.00

29,425.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.วรรณรัตน์วัสดุ

PR0208062030018

7/3/2562

-

-

29,500.00

29,500.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เคจีพี เทค

PR0208062030017

7/3/2562

-

-

2357 เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 1400VA จานวน 3 เครือ่ ง

17,700.00

17,700.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เคจีพี เทค

PR0208062030015

7/3/2562

-

-

2358 หมึกพิมพ์ HP CE285A จานวน 3 กล่อง และหมึกพิมพ์
HP CE505A จานวน 2 กล่อง สาหรับใช้พิมพ์งานใน
ห้องงานแผนและทรัพย์สิน
2359 ต้นไม้สาหรับตกแต่งภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
2360 เปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข
2768 จบ
2361 ซ่อมแซมและเปลีย่ นอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน
นข 1987 จบ
2362 ลูกฟุตซอล และถ้วยรางวัล สาหรับใช้ในการจัด
โครงการกีฬาวิทย์-ศิลป์ สัมพันธ์

14,050.00

14,050.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด

PR0208062030021

7/3/2562

-

-

4,900.00
2,445.00

4,900.00 เฉพาะเจาะจง
2,445.00 เฉพาะเจาะจง

นางอัจฉราพร ไกรศิริ
PR0208062030020
บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208062030023

18/3/2562
18/3/2562

-

-

4,920.00

4,920.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208062020025

18/3/2562

-

-

1,702.00

1,702.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน พีโอสปอร์ต

28/3/2562

-

-

ขออนุมัติจัดเช่าห้องสัมมนา 1 งาน
ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ 1 คัน
ขออนุมัติจัดจ้างตัดต้นไม่ใหญ่ 3 ต้น
ชุดสังฆทาน และวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการทาบุญตึก
กิจกรรม
2355 วัสดุสาหรับซ่อมแซมอาคารและสถานที่ต่างๆ จานวน
16 รายการ
2356 เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 1400VA จานวน 5 เครือ่ ง
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PR0208062030060

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2363 ขออนุมัติจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมแซม
เครือ่ งปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์
580101401000836
2364 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุภาคสนามเพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่ผปู้ ฏิบัติงาน
2365 ขออนุมัติจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถหกล้อ
หมายเลขทะเบียน 40-0511 ชลบุรี
2366 ขออนุมัติวอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุ เพื่อใช้ในการรับรอง
บุคคลภายนอก
2367 ขออนุมัติจัดจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างทาป้ายไวนิล

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย
PR0209062030001 4/3/2019

ข้อเสนอแนะ

-

-

8/3/2019

-

-

1,480.00

1,480.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน จ.เจริญอะไหล่ยนต์

4,150.00

4,150.00 เฉพาะเจาะจง

1.นายปัญญา ปัตพี 2.นายนคร จันดี PR0209062030015

11/3/2019

-

-

1,669.00

1,669.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บี พี เพื่อนนักเรียน

PR0209062030017

13/3/2019

-

-

360.00

360.00 เฉพาะเจาะจง

ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท

PR0209062030019

14/3/2019

-

-

2368 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุโครงการกีฬาสัมพันธ์พี่
น้องเทาทอง

4,700.00

4,700.00 เฉพาะเจาะจง

15/3/2019

-

-

2369 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุเพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ผปู้ ฎิบัติงานภาคสนาม
2370 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย
ประจาเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
2371 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุซ่อมแซมสนามกีฬา

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

21/3/2019

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

1.ร้านบี พี เพื่อนนักเรียน 2.บ.ศรีกิจ PR0209062030020
เครือ่ งเขียน จากัด 3. บริษัท สยาม
แม็คโคร จากัด
นางสาวนุจิราลักษณ์ เทียนลาจรัส, PR0209062030027
ร้านโชคพาณิชอรัญ วัสดุก่อสร้าง
สานักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร PR0209062030026

21/3/2019

-

-

1,850.00

1,850.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บี พี เพื่อนนักเรียน

PR0209062030029

22/3/2019

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

นางศิริลักษณ์ ศราวุธ

PR0209062030031

22/3/2019

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

พุทธชาติซัพพลาย

PR0209062030030

22/3/2019

-

-

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางนุสสรี ทวีจันทร์

PO0209062030001

28/3/2019

-

-

2372 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซักผ้างานภาคสนาม
2373 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างรือ่ และติดตัง้
เครือ่ งปรับอากาศ
2374 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานการรับเรือ่ งการให้บริการ การสาเนาเอกสาร
จัดพิมพ์บันทึกข้อความเอกสาร และงานอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย
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PR0209062030014

ปัญหำและอุปสรรค

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2375 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุโครงการ รดน้าขอพร
ผูบ้ ริหารและผูท้ รงคุณวุฒิ เนื่องในประเพณีวีนสงกรานต์
ประจาปี 2562

2376
2377
2378
2379
2380

ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ จานวน 1 ชนิด
ขออนุมัติจ้างจัดทาป้ายชื่อหอพัก
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว
ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมประตูกระจกอลูมิเนียม
ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวธมลวรรณ สันติสัมพันธ์ 2. PR0209062030033 28/3/2019
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั้น ซิสเทม
จากัด 3.ร้านบีพี เพื่อนนักเรียน 4.
ตลาดสดวัฒนานคร 5.ร้านล้านแชมป์
อิงค์เจ็ค

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

42,500.00
45,000.00
5,606.80
7,500.00
4,592.00

42,500.00 เฉพาะเจาะจง
45,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,606.80 เฉพาะเจาะจง
7,500.00 เฉพาะเจาะจง
4,592.00 เฉพาะเจาะจง

กังสดาลฮาร์ดแวร์
นางสาววลัญช์รัตน์ ทองระอา
บริษัท โกมาท จากัด
นายเทิดศักดิ์ รัศมี
ร้านบางแสนวอช

PR0218062030002
PO0218062030001
PR0218062030004
PR0218062030006
PR0218062030019

4/3/2562
5/3/2562
5/3/2562
7/3/2562
15/3/2562

-

-

2381 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ
2382 ขออนุมัติจ้างล้างทาความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
หอพักเทา-ทอง 1 และหอพักเทา-ทอง 4

2,170.00
70,299.00

2,170.00 เฉพาะเจาะจง
70,299.00 เฉพาะเจาะจง

กังสดาลฮาร์ดแวร์
บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จากัด

PR0218062030020
PO0218062030002

19/3/2562
26/3/2562

-

-

2383 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศหอพัก
เทา-ทอง 4
2384 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน
หอพักเทา-ทอง 2
2385 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ จานวน 3 ชนิด
2386 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ จานวน 1 ชนิด
2387 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศหอพัก
เทา-ทอง 3
2388 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์ของงานระบบสารสนเทศ คณะ
รัฐศาสจร์และนิติศาสตร์

14,017.00

14,017.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จากัด

PO0218062030004

27/3/2562

-

-

2,508.00

2,508.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบางแสนวอช

PR0218062030025

26/3/2562

-

-

7,080.00
22,950.00
24,824.00

7,080.00 เฉพาะเจาะจง
22,950.00 เฉพาะเจาะจง
24,824.00 เฉพาะเจาะจง

กังสดาลฮาร์ดแวร์
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จากัด

PR0218062030023
PR0218062030028
PO0218062030005

26/3/2562
28/3/2562
29/3/2562

-

-

27,880.00

27,880.00 เฉพาะเจาะจง

วินเทค พริน้ ราคาซือ้ 27,880 บาท

PO0300062030001

4/3/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2389 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก (โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ของภาควิชานิติศาสตร์ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี วันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2562)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,620.00
1,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
PR0300062030010 6/3/2562
ราคาซือ้ 1,620 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2390 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (ไป-กลับ) ม.
บูรพา-แหลมฉบัง (โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ของภาควิชานิติศาสตร์ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี วันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2562)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวเจษฎา ศรีสาอางค์ ราคาจ้าง PO0300062030002
20,000 บาท

6/3/2562

-

-

2391 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (โครงการศึกษาดู
งานนอกสถานที่ของภาควิชานิติศาสตร์ ณ
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร วันที่ 22 มีนาคม
พ.ศ. 2562)

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวเจษฎา ศรีสาอางค์ ราคาจ้าง PO0300062030003
30,000 บาท

7/3/2562

-

-

2392 ขออนุมัติจัดซือ้ น้าดืม่ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสุภรณ์ทิพย์ ราคาซิอ้ 2,800 บาท PR0300062030044

14/3/2562

-

-

2393 ขออนุมัติจัดทาตรายาง ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2394 ขออนุมัติจ้างเหมาทาความสะอาด อาคาร Business
Unit ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

1,310.00

1,310.00 เฉพาะเจาะจง

19/3/2562

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขกราฟฟิค ราคาจ้าง
PR0300062030064
1,310 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ประกอบทรัพย์
PO0300062030005
คลีน เซอร์วิส ราคาจ้าง 15,000 บาท

21/3/2562

-

-

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO0300062030004

21/3/2562

-

-

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR0300062030075

25/3/2562

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0300062030073

25/3/2562

-

-

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 24,000 บาท
นางสาวนิภา อิศรานันทศิริ ราคาจ้าง
7,500 บาท
นายบูรพา แก้วแหวน ราคาจ้าง
9,000 บาท
นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสดิ์ ราคาจ้าง
8,500 บาท

PR0300062030074

25/3/2562

-

-

2395 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจาเดือนเมษายน พ.ศ.
2562
2396 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ
ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
2397 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์
ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
2398 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานบุคคล
ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2399 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์
ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
2400 ขออนุมัติจัดซือ้ ดอกไม้ และพวงมาลัย (โครงการสืบ
ทอดศิลปวัฒนธรรม ''ประเพณีวันสงกรานต์ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปี 2562'' วันที่ 5
เมษายน 2562 ณ ห้อง 102 คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์)
2401
2402
2403
2404
2405

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,500.00
8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคาจ้าง
PR0300062030076 25/3/2562
8,500 บาท
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์
ราคาซือ้ PR0300062030079 27/3/2562
3,000 บาท

ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์
ขอความเห็นชอบเสนอจัดจ้างซ่อมเครือ่ งพิมพ์
ขอความเห็นชอบเสนอจัดจ้างซ่อมเครือ่ งพิมพ์
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ของที่ระลึก
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุ

7,500.00
4,900.00
3,500.00
3,720.00
4,000.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง
4,900.00 เฉพาะเจาะจง
3,500.00 เฉพาะเจาะจง
3,720.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง

2406 ขอความเห็นชอบเสนอจัดจ้างเช่าวงกลองยาว
2407 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ พวงมาลัย
2408 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์ของงานระบบสารสนเทศ คณะ
รัฐศาสจร์และนิติศาสตร์
2409 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก (โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ของภาควิชานิติศาสตร์ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี วันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2562)

4,000.00
5,350.00
27,880.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,350.00 เฉพาะเจาะจง
27,880.00 เฉพาะเจาะจง

1,620.00

1,620.00 เฉพาะเจาะจง

2410 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (ไป-กลับ) ม.
บูรพา-แหลมฉบัง (โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ของภาควิชานิติศาสตร์ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี วันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2562)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ร้านมารดา, แม่นิยม
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด,
บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย (กรุงเทพ)
จากัด
นางสาวฐิติมา อินทสุวรรณ
ร้านดอกไม้หยก
วินเทค พริน้ ราคาซือ้ 27,880 บาท

PR0206062030097
PR0206062030206
PR0206062030204
PR0206062030367
PR0206062030380

1/3/2562
15/3/2562
15/3/2562
26/3/2562
27/3/2562

-

-

PR0206062030379
PR0206062030378
PO0300062030001

27/3/2562
27/3/2562
4/3/2562

-

-

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
ราคาซือ้ 1,620 บาท

PR0300062030010

6/3/2562

-

-

นางสาวเจษฎา ศรีสาอางค์ ราคาจ้าง PO0300062030002
20,000 บาท

6/3/2562

-

-
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2411 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (โครงการศึกษาดู
งานนอกสถานที่ของภาควิชานิติศาสตร์ ณ
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร วันที่ 22 มีนาคม
พ.ศ. 2562)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
30,000.00
30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษฎา ศรีสาอางค์ ราคาจ้าง PO0300062030003 7/3/2562
30,000 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2412 ขออนุมัติจัดซือ้ น้าดืม่ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสุภรณ์ทิพย์ ราคาซิอ้ 2,800 บาท PR0300062030044

14/3/2562

-

-

2413 ขออนุมัติจัดทาตรายาง ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2414 ขออนุมัติจ้างเหมาทาความสะอาด อาคาร Business
Unit ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

1,310.00

1,310.00 เฉพาะเจาะจง

PR0300062030064

19/3/2562

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO0300062030005

21/3/2562

-

-

2415 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจาเดือนเมษายน พ.ศ.
2562
2416 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ
ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
2417 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์
ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
2418 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานบุคคล
ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
2419 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์
ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
2420 ขออนุมัติจัดซือ้ ดอกไม้ และพวงมาลัย (โครงการสืบ
ทอดศิลปวัฒนธรรม ''ประเพณีวันสงกรานต์ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปี 2562'' วันที่ 5
เมษายน 2562 ณ ห้อง 102 คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์)

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO0300062030004

21/3/2562

-

-

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR0300062030075

25/3/2562

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0300062030073

25/3/2562

-

-

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR0300062030074

25/3/2562

-

-

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR0300062030076

25/3/2562

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขกราฟฟิค ราคาจ้าง 1,310
บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ประกอบทรัพย์
คลีน เซอร์วิส ราคาจ้าง 15,000
บาท
น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 24,000 บาท
นางสาวนิภา อิศรานันทศิริ ราคาจ้าง
7,500 บาท
นายบูรพา แก้วแหวน ราคาจ้าง
9,000 บาท
นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสดิ์ ราคาจ้าง
8,500 บาท
นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคาจ้าง
8,500 บาท
ร้านดอกไม้เจียมจิตต์
ราคาซือ้
3,000 บาท

PR0300062030079

27/3/2562

-

-

2421 งานพัสดุและงานการเงินขอจ้างทาตรายาง จานวน 3 อัน

230.00

230.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขกราฟฟิค

PR0500062030011

1/3/2562

-

-
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2422 งานพัสดุขอซือ้ วัสดุเข้าสต๊อก จานวน 2 รายการ
2423 งานพัสดุขอซือ้ กระดาษชาระม้วนใหญ่เข้าสต๊อก จานวน
1,200 ม้วน
2424 งานบุคคลและงานกิจการนิสิต ขอจ้างทาตรายาง
จานวน 3 อัน
2425 งานอาคารสถานที่ขอจ้างเปลีย่ นโช้คประตูกระจกและ
ยางประตู ห้องเรียนอาคารศาสตราจารย์กระแสร์ มาล
ยาภรณ์ จานวน 19 ห้อง
2426 งานอาคารขอจ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ
2427 ภาควิชาสารสนเทศศึกษาขอจ้างเช่ารถบัส VIP 2 ชั้น
2428 ภาควิชาสังคมวิทยาขอซือ้ สีชอล์คสาหรับใช้ในการเรียน
การสอนของภาควิชา
2429 ขอจัดซือ้ ครุภัณฑ์เครือ่ งคอมพิวเตอร์จานวน 10 รายการ

2430 ภาควิชาประวัติศาสตร์ขอจ้างเหมาบริการรถบัสปรับ
อากาศ 2 ชั้น
2431 งานการเงินและบัญชีขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์
2432 ภาควิชาสารสนเทศขอจ้างทาสี เดินสายไฟ และงานไม้
ห้อง QS2-400
2433 งานการเงินและบัญชีขอจ้างเปลีย่ นกุญแจโต๊ะทางานที่
ชารุด
2434 ภาควิชาสังคมวิทยาขอจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ
2435 งานอาคารสถานที่ขอจ้างเปลีย่ น Upthrust Roller
บานประตูลิฟต์ และเปลีย่ นเกือกประตูลิฟต์ อาคาร QS2

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,160.00
5,160.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล
PR0500062030012 1/3/2562
69,978.00
69,978.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
PO0500062030002 11/3/2562
จากัด
170.00
170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค
PR0500062030002 1/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

93,090.00

93,090.00 เฉพาะเจาะจง

ธีรพงศ์ การช่าง

PO0500062030005

11/3/2562

-

-

56,330.15
12,000.00

56,330.15 เฉพาะเจาะจง
12,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด
นายโสภณ คิดดี

PO0500062030006
PO0500062030003

11/3/2562
11/3/2562

-

-

1,400.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PR0500062030036

5/3/2562

-

-

1,154,744.00 1,154,744.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
50,000.00
50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหธุรกิจ จากัด

PO0500062030001

8/3/2562

-

-

บริษัท เก๊าเมืองชลขนส่ง จากัด

PO0500062030004

11/3/2562

-

-

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
นายอนุชิต อินทประสาท

PR0500062030060
PO0500062030007

8/3/2562
20/3/2562

-

-

ร้านฤทธิเดชการกุญแจ

PR0500062030059

8/3/2562

-

-

นายโสภณ คิดดี
PR0500062030061
บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จากัด PR0500062030063

8/3/2562
8/3/2562

-

-

6,300.00
82,000.00

6,300.00 เฉพาะเจาะจง
82,000.00 เฉพาะเจาะจง

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

6,800.00
8,132.00

6,800.00 เฉพาะเจาะจง
8,132.00 เฉพาะเจาะจง
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2436 งานอาคารและสถานที่ จ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเกียร์ลิฟต์
อาคารศาสตราจารย์กระแสร์ มาลยาภรณ์
2437 งานประชาสัมพันธ์ขอจ้างซ่อมแซมเครือ่ งคอมพิวเตอร์
(561500301000125)
2438 งานผลิตเอกสารขอซือ้ ผงหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร ยีห่ ้อ
CANON รุน่ IR7095
2439 งานอาคารและสถานที่ ขอจ้างปรับท่อน้าทิ้งโรงอาหาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,630.00
9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จากัด PR0500062030064 8/3/2562

1,850.00

1,850.00 เฉพาะเจาะจง

74,900.00

74,900.00 เฉพาะเจาะจง

24,000.10

24,000.10 เฉพาะเจาะจง

2440 งานอาคารสถานที่ ขอจ้างซ่อมห้องน้าชาย ห้องน้าหญิง
ชั้น 1 ตึกศาสตราจารย์กระแสร์ มาลยาภรณ์

75,435.00

75,435.00 เฉพาะเจาะจง

2441 ภาควิชาภาษาไทยขอจ้างซ่อมกุญแจประตูบานสวิง
2442 ภาควิชาสารสนเทศศึกษาขอจ้างติดตัง้ เครือ่ ง
โปรเจคเตอร์ ห้อง QS2-400
2443 ภาควิชาสังคมวิทยาขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ Xerox
CM305 df (ดา)
2444 งานการเงินและบัญชี ขอซือ้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ขนาด 16 พอร์ต
2445 ภาควิชาภาษาตะวันออกขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์
Kyocera Tk-134
2446 งานโสตทัศนูปกรณ์ ขอจ้างติดตัง้ เครือ่ งขยายเสียง
พร้อมลาโพง ห้อง QS2-102
2447 งานอาคารสถานที่ ขอซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 3
รายการ
2448 งานอาคารสถานที่ ขอซือ้ ผ้าต่วน และผ้าลูกไม้
2449 งานจัดการเรียนการสอนขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP รุน่
78A

642.00
5,000.00

642.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,500.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0500062030077

14/3/2562

-

-

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปปี้เออร์ PO0500062030008
จากัด
บริษัท อินฟินิตี้ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ PO0500062030009
มาเกตติง้ จากัด
บริษัท อินฟินิตี้ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ PO0500062030010
มาเกตติง้ จากัด

22/3/2562

-

-

22/3/2562

-

-

22/3/2562

-

-

ธีรพงศ์ การช่าง
บริษัท ปิ่นรังษี จากัด

PR0500062030101
PR0500062030103

20/3/2562
21/3/2562

-

-

วินเทค พริน้

PO0500062030011

27/3/2562

-

-

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0500062030105

21/3/2562

-

-

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0500062030107

21/3/2562

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ปิ่นรังษี จากัด

PR0500062030104

21/3/2562

-

-

1,890.00

1,890.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PR0500062030119

25/3/2562

-

-

8,667.00
5,400.00

8,667.00 เฉพาะเจาะจง
5,400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างขายผ้า พอใจพานิช
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0500062030118
PR0500062030116

25/3/2562
25/3/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2450 งานการเงินและบัญชีขอจ้างทาตรายาง
2451 ภาควิชาสารสนเทศศึกษาขอเช่ารถตู้
2452 งานพัสดุขอซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4
เข้าสต๊อก
2453 ภาควิชาภาษาตะวันตกขอซือ้ สายแปลงสัญญาณ HDMI
to VGA
2454 ภาควิชาภาษาตะวันตกขอจ้างซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์
หมายเลข 571500302000003และ
571500302000006
2455 ค่าใช้จ่ายฝ่ายตกแต่งสถานที่โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม (วันสงกรานต์) ศาสนา และกีฬา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
50.00
50.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค
5,400.00
5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมโชค รักษ์ผดุงพล
43,870.00
43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
7,900.00
7,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0500062030115 25/3/2562
PR0500062030114 25/3/2562
PO0500062040001 3/4/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0500062030120

25/3/2562

-

-

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0500062030122

25/3/2562

-

-

1,020.00

1,020.00 เฉพาะเจาะจง

รายละเอียดดังนี้

PR0500062030131

26/3/2562

-

-

2456 ทราย
2457 กระดาษ
2458 ค่าใช้จ่ายฝ่ายการละเล่นโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (วันสงกรานต์) ศาสนา และกีฬา

600.00
420.00
2,500.00

600.00 เฉพาะเจาะจง
420.00 เฉพาะเจาะจง
2,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ
ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช
นางสาวจุฑามาศ คุชิตา

0/1/1900
0/1/1900
PR0500062030129

0/1/1900
0/1/1900
26/3/2562

-

-

2459 ค่าใช้จ่ายฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม (วันสงกรานต์) ศาสนา และกีฬา

1,650.00

1,650.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ

PR0500062030130

26/3/2562

-

-

12,830.00

12,830.00 เฉพาะเจาะจง

รายละเอียดดังนี้

PR0500062030123

26/3/2562

-

-

9,830.00
3,000.00
5,703.10
1,000.00

9,830.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,703.10 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง

0/1/1900
0/1/1900
PR0500062030137
PR0400062030002

0/1/1900
0/1/1900
27/3/2562
1/3/2562

-

-

2460 ค่าใช้จ่ายฝ่ายพิธีการโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (วันสงกรานต์) ศาสนา และกีฬา
2461
2462
2463
2464

ค่าจัดดอกไม้พวงมาลัย
ค่าของที่ระลึก
สานักงานคณบดีขอซือ้ ผ้าปูโต๊ะ จานวน 82 เมตร
ขออนุมัติจัดซือ้ หนังสือ

นางสาวติว๋ จันทร์หนู
นางสาววราภรณ์ ทองเพชร
ร้านแสงฟ้า
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,000.00
หน ้า 205

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2465 ขออนุมัติจัดซือ้ หนังสือ
2466 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน
2467 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน
2468 ขออนุมัติจัดซือ้ หนังสือ
2469 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ
2470 ค่าถ่ายเอกสาร
2471 ขออนุมัติจัดทาตรายาง
2472 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่
2473 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่
2474 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
2475 ขออนุมัติจัดซือ้ พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐
พร้อมกรอบ
2476 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,000.00
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
535.00
535.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
535.00
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
465.00
465.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 465.00
1,690.60
1,690.60 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีศิลปการพิมพ์ 1,690.60
2,345.00
2,345.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
2,345.00
1,575.00
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
1,575.00
3,456.00
3,456.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปลัง่ 3,456.00
1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

2477 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

2478 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

2479 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062030001 1/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0400062030006

1/3/2562

-

-

PR0400062030003

1/3/2562

-

-

PR0400062030004

1/3/2562

-

-

PR0400062030007

1/3/2562

-

-

PR0400062030005
PR0400062030011
PR0400062030010

1/3/2562
4/3/2562
4/3/2562

-

-

PR0400062030009

4/3/2562

-

-

PR0400062030024

5/3/2562

-

-

TITLE SHOP 1,800.00

PR0400062030027

5/3/2562

-

-

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
600.00
ร้านซีลลอสอาร์ตดีไซน์ 800.00

PR0400062030058

8/3/2562

-

-

PR0400062030057

8/3/2562

-

-

PR0400062030054

8/3/2562

-

-

PR0400062030051

8/3/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2480 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 PR0400062030056 8/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2481 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

3,800.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายจานงค์ ญาติเจริญ 3,800.00

PR0400062030050

8/3/2562

-

-

2482 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร
2483 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร

1,000.00
1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,000.00
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00

PR0400062030060
PR0400062030059

8/3/2562
8/3/2562

-

-

2484 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร
2485 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร
2486 ขออนุมัติจัดซือ้ หนังสือ

1,000.00
1,000.00
985.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
985.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062030055
PR0400062030052
PR0400062030053

8/3/2562
8/3/2562
8/3/2562

-

-

960.00

960.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062030063

11/3/2562

-

-

6,291.90
17,550.00

6,291.90 เฉพาะเจาะจง
17,550.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062030066
PR0400062030064

11/3/2562
11/3/2562

-

-

6,105.00
3,361.00

6,105.00 เฉพาะเจาะจง
3,361.00 เฉพาะเจาะจง

นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00
นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
985.00
ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
960.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 6,291.90
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา
17,550.00
ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค 6,105.00
นางสาวกนกศรี เปล่งปลัง่ 3,361.00

PR0400062030065
PR0400062030075

11/3/2562
12/3/2562

-

-

44,900.00

44,900.00 เฉพาะเจาะจง

โหน่ง เจริญก่อสร้าง 44,900.00

PO0400062030001

14/3/2562

-

-

1,800.00
50,000.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง
50,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062030086
PR0400062030085

14/3/2562
14/3/2562

-

-

2495 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายทองใส ไปแดน 1,800.00
บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จากัด
50,000.00
นายจานงค์ ญาติเจริญ 2,800.00

PR0400062030105

15/3/2562

-

-

2496 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
2497 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร

1,000.00
1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 207
นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00

PR0400062030097
PR0400062030091

15/3/2562
15/3/2562

-

-

2487 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ขนาด 0.6 ลิตร
2488 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
2489 ขออนุมัติซอื้ วัสดุเวชภัณฑ์
2490 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์
2491 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
2492 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมบ่อคอนกรีตสาหรับวางถังบาบัด
น้าเสีย
2493 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถสองแถว
2494 ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิง

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2498 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร
2499 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พริน้ ช็อป 1,000.00
PR0400062030107 15/3/2562
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 PR0400062030102 15/3/2562

2500 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร
2501 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

1,000.00
560.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
560.00 เฉพาะเจาะจง

2502 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

160.00

160.00 เฉพาะเจาะจง

2503 ขออนุมัติวัสดุสานักงาน

104.00

104.00 เฉพาะเจาะจง

2504 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

2505 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

598.00

598.00 เฉพาะเจาะจง

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

2507 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

598.00

598.00 เฉพาะเจาะจง

2508 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

330.00

330.00 เฉพาะเจาะจง

2509 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก
2510 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

200.00
540.00

200.00 เฉพาะเจาะจง
540.00 เฉพาะเจาะจง

1,500.00
500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
500.00 เฉพาะเจาะจง

2506 ขออนุมัติจัดซือ้ หนังสือ

2511 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก
2512 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
560.00
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
160.00
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
104.00
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
598.00
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,000.00
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
598.00
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
330.00
ร้านแม่นิยม 200.00
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
540.00
ร้านแม่นิยม 1,500.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 500.00

หน ้า 208

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0400062030100
PR0400062030093

15/3/2562
15/3/2562

-

-

PR0400062030095

15/3/2562

-

-

PR0400062030098

15/3/2562

-

-

PR0400062030106

15/3/2562

-

-

PR0400062030099

15/3/2562

-

-

PR0400062030092

15/3/2562

-

-

PR0400062030096

15/3/2562

-

-

PR0400062030094

15/3/2562

-

-

PR0400062030103
PR0400062030101

15/3/2562
15/3/2562

-

-

PR0400062030113
PR0400062030111

18/3/2562
18/3/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2513 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเช็ครถยนต์ตามระยะการใช้
งาน และซ่อมเปลีย่ นอุปกรณ์ที่เสือ่ มสภาพ และ
อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องเปลีย่ นตามอายุการใช้งาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,674.21
5,674.21 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 5,674.21
PR0400062030112 18/3/2562

2514 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุเวชภัณฑ์

7,973.00

7,973.00 เฉพาะเจาะจง

2515 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร

3,036.00

3,036.00 เฉพาะเจาะจง

2516
2517
2518
2519

ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมพื้นอ่างน้าทิ้ง
ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติซอื้ หนังสือสาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

3,000.00
330.00
300.00
360.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
330.00 เฉพาะเจาะจง
300.00 เฉพาะเจาะจง
360.00 เฉพาะเจาะจง

2520 ขออนุมัติซอื้ หนังสือสาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

640.00

640.00 เฉพาะเจาะจง

2521 ขออนุมัติซ่อมเปลีย่ นประตูทางเข้าห้องน้า ห้องพัก 207
ณ อาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์
2522 ขออนุมัติซ่อมลิฟท์โดยสาร ตัวที่ 2

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

75,884.40

75,884.40 เฉพาะเจาะจง

2523 ขออนุมัติซอื้ หมึกพิมพ์

23,112.00

23,112.00 เฉพาะเจาะจง

2524 ขออนุมัติซอื้ วัสดุเชื้อเพลิง
2525 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ

395.00
2,782.00

395.00 เฉพาะเจาะจง
2,782.00 เฉพาะเจาะจง

2526 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ

3,531.00

3,531.00 เฉพาะเจาะจง

2527 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์

6,336.00

6,336.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท โปรฟาสซิโน จากัด สาขา ม. PR0400062030118
บูรพา 7,973.00
นางสาวกนกศรี เปล่งปลัง่ 3,036.00 PR0400062030117

19/3/2562

-

-

19/3/2562

-

-

นายเกษม ธรรมเนาว์ 3,000.00
นางสุกัญญา พินหอม 330.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 300.00
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
360.00
บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ เซอร์วิส
จากัด 640.00
นายเกษม ธรรมเนาว์ 7,000.00

PR0400062030124
PR0400062030136
PR0400062030138
PR0400062030133

20/3/2562
21/3/2562
21/3/2562
21/3/2562

-

-

PR0400062030134

21/3/2562

-

-

PR0400062030132

21/3/2562

-

-

บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จากัด
75,884.40
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
23,112.00
ร้านบางแสนแก๊ส 395.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์แสงทอง
วิศวกรรม 2,782.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์แสงทอง
วิศวกรรม 3,531.00
Kalaya Florist 6,336.00

PO0400062030002

26/3/2562

-

-

PR0400062030147

22/3/2562

-

-

PR0400062030143
PR0400062030142

22/3/2562
22/3/2562

-

-

PR0400062030146

22/3/2562

-

-

PR0400062030141

22/3/2562

-

-

หน ้า 209

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2528 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง
2529 ขออนุมัติจัดซือ้ แจกันดอกไม้
2530 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,500.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจานงค์ ญาติเจริญ 3,500.00
PR0400062030153 25/3/2562
2,000.00
3,057.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,057.00 เฉพาะเจาะจง

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง

300.00
50,000.00

300.00 เฉพาะเจาะจง
50,000.00 เฉพาะเจาะจง

2534 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก

5,940.00

5,940.00 เฉพาะเจาะจง

2535 ขออนุมัติจัดซือ้ ดินสาหรับปลูกหญ้า

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

10,950.00

10,950.00 เฉพาะเจาะจง

2537 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

2,900.00

2538 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

Kalaya Florist 2,000.00
PR0400062030159
นางสาวกนกศรี เปล่งปลัง่ 3,057.00 PR0400062030158

26/3/2562
26/3/2562

-

-

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
200.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 300.00
บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จากัด
50,000.00
นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐโภคิน
5,940.00
นายคุณากร เจริญแพทย์ 2,500.00

PR0400062030165

27/3/2562

-

-

PR0400062030164
PR0400062030179

27/3/2562
29/3/2562

-

-

PR0400062030175

29/3/2562

-

-

PR0400062030176

29/3/2562

-

-

นางสาวมโนรมณ์ เอมโอฐ 10,950.00 PR0400062030177

29/3/2562

-

-

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

PR0600062030004

1/3/2019

-

-

15,500.00

15,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ

PO0600062030001

1/3/2019

-

-

2539 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

2,695.00

2,695.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอาดุยโน่ออล

PR0600062030013

1/3/2019

-

-

2540 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

3,199.30

3,199.30 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค จากัด

PR0600062030005

1/3/2019

-

-

71,000.00

71,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไฟเบอร์ ริส จากัด

PO0600062030002

4/3/2019

-

-

7,950.10

7,950.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด

PR0600062030030

4/3/2019

-

-

2531 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์
2532 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
2533 ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิง

2536 ขออนุมัติจัดซือ้ ต้นไม้และหญ้ามาเลเซีย

2541 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์ 2 รายการ
2542 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ

หน ้า 210

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2543 ครุภัณฑ์-เครืุองมั
่ ลติมีเดียโปรแจคเตอร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
18,000.00
18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PO0600062030005 5/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2544 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

84,144.80

84,144.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีที เคมีคอล จากัด

PR0600062030034

5/3/2019

-

-

2545 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซายน์ลูชั่น จากัด

PO0600062030009

12/3/2019

-

-

1,950.00

1,950.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0600062030066

6/3/2019

-

-

720.00

720.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

PR0600062030065

6/3/2019

-

-

2548 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ

10,593.00

10,593.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด

PR0600062030059

6/3/2019

-

-

2549 วัสดุอื่นๆ

14,653.65

14,653.65 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชัยเจริญ เทรดดิง้ 2015 จากัด PR0600062030063

6/3/2019

-

-

2550 ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา-เครือ่ งกรองน้าบริสุทธิ์

30,388.00

30,388.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จากัด

12/3/2019

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชัยเจริญ เทรดดิง้ 2015 จากัด PR0600062030061

6/3/2019

-

-

14,980.00

14,980.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทอมมี่ ซัมมิท จากัด

PR0600062030064

6/3/2019

-

-

2553 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก

1,680.00

1,680.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมารดา

PR0600062030075

7/3/2019

-

-

2554 วัสดุอื่น

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0600062030077

7/3/2019

-

-

2555 วัสดุอื่นๆ-จานวน 2 รายการ

3,070.00

3,070.00 เฉพาะเจาะจง

7/3/2019

-

-

29,716.04

29,716.04 เฉพาะเจาะจง

นายสมชาย เรืองศรี/ น้าดืม่ บ้านและ PR0600062030078
สวน
บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริง่ จากัด
PO0600062030010

14/3/2019

-

-

2546 วัสดุคอมพิวเตอร์
2547 วัสดุอื่น

2551 ขอซือ้ ไส้กรองน้า
2552 วัสดุอื่นๆ

2556 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น

หน ้า 211

PO0600062030007

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2557 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์ - ตูเ้ หล็ก

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
27,000.00
27,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
PO0600062030006 7/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2558 ค่าเช่ารถตู้

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายประกิจ ท้วมพงษ์

PR0600062030074

7/3/2019

-

-

2559 ขออนุมัติซ่อมตูเ้ พาะเลีย้ งเชื้ออุณหภูมิต่า

3,800.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0600062030083

8/3/2019

-

-

2560 เช่ารถตูป้ รับอากาศ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายประกิจ ท้วมพงษ์

PR0600062030081

8/3/2019

-

-

2561 ขออนุมัติซอื้

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ทองสุข ชัยประดิษฐ์

PR0600062030092

8/3/2019

-

-

2562 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 22 รายการ

4,811.50

4,811.50 เฉพาะเจาะจง

บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

PR0600062030082

8/3/2019

-

-

2563 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ

7,383.00

7,383.00 เฉพาะเจาะจง

8/3/2019

-

-

45,903.00

45,903.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) PR0600062030084
จากัด
บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จากัด
PO0600062030014

19/3/2019

-

-

7,185.00

7,185.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600062030112

12/3/2019

-

-

9,035.00

9,035.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน AQ Coppy/ นายธารทอง
โรจน์ศิริกุลชัย/
ร้าน อรุณวิศวกรรม

PR0600062030110

12/3/2019

-

-

56,857.66

56,857.66 เฉพาะเจาะจง

PR0600062030111

12/3/2019

-

-

7,800.00

7,800.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส. ซายน์
อุปกรณ์เคมี
นิวทาวน์ เทคนิค

PR0600062030124

13/3/2019

-

-

1,440.00

1,440.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0600062030119

13/3/2019

-

-

39,770.00

39,770.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

18/3/2019

-

-

2564 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบารุงรักษาปั้มสุญญากาศ
(เครือ่ งกลัน่ สุญญากาศ)
2565 วัสดุอื่นๆ-จานวน 4 รายการ
2566 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
2567 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 21 รายการ (เครือ่ งแก้ว สารเคมี
ฯลฯ)
2568 วัสดุอื่นๆ
2569 วัสดุอื่นๆ
2570 ค่าจ้างย้ายเครือ่ งปรับอากาศ
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PO0600062030011

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2571 กระเป๋าผ้า

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,350.00
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
PR0600062030126 13/3/2019

2572 วัสดุอื่นๆ

32,500.00

32,500.00 เฉพาะเจาะจง

2573 ค่างเหมาบริการอื่น

34,280.00

2574 ค่าจ้างเหมาบริการ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0600062030129

14/3/2019

-

-

34,280.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ประกอบทรัพย์
คลีน เซอร์วิส
นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ

PO0600062030016

20/3/2019

-

-

89,100.00

89,100.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุมารี เนื่องจานงค์

PO0600062030015

20/3/2019

-

-

2575 ค่าซ่อมลิฟล์

99,959.40

99,959.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จากัด

PO0600062030017

20/3/2019

-

-

2576 ค่าเช่ารถตู้

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายประกิจ ท้วมพงษ์

PR0600062030142

18/3/2019

-

-

28,600.00

28,600.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PO0600062030012

18/3/2019

-

-

2,380.00

2,380.00 เฉพาะเจาะจง

18/3/2019

-

-

2579 วัสดุอื่นๆ

3,533.00

3,533.00 เฉพาะเจาะจง

นายไพศาล สุทธิเรือง, ตะวันออกสติก PR0600062030147
เกอร์, สุกัญญา จีนเมือง, ร้าน
สวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
PR0600062030172

19/3/2019

-

-

2580 วัสดุอื่นๆ

3,739.65

3,739.65 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วชิ เอ็นจิเนียริง่ จากัด

PR0600062030167

19/3/2019

-

-

267,500.00

267,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีเอสวี เอ็นเนอร์จี จากัด

PO0600062030013

19/3/2019

-

-

98,868.00

98,868.00 เฉพาะเจาะจง

บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี

PR0600062030163

19/3/2019

-

-

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง

อู่แกละหาดวอน

PR0600062030171

19/3/2019

-

-

2577 ขออนุมัติซอื้ อครุภัณฑ์ - เครือ่ งปรับอากาศ ขนาด
18,000 บีทียู
2578 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต

2581 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า ขนาด 20 กิโลวัตต์
จานวน 1 เครือ่ ง
2582 วัสดุวิทยาศาสตร์
2583 ซ่อมแซมและบารุงรักษา
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2584 วัสดุอื่น
2585 ค่าโทรศัพท์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,820.00
9,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค
PR0600062030165 19/3/2019
2,566.93

2,566.93 คัดเลือก

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

PR0600062030166

19/3/2019

-

-

2586 วัสดุอื่นๆ

38,480.00

38,480.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน อรุณวิศวกรรม

PR0600062030168

19/3/2019

-

-

2587 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ 26 รายการ

83,460.00

83,460.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอโครเทค จากัด

PO0600062030018

25/3/2019

-

-

2588 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต

1,440.00

1,440.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

PR0600062030178

20/3/2019

-

-

2589 จ้างซักผ้าม่าน

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโอ๋และนายผ้าม่าน

PR0600062030177

20/3/2019

-

-

2590 ขออนุมัติซอื้

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบุปผชาติ หน้าศาล

PR0600062030182

21/3/2019

-

-

2591 ซ่อมรถยนต์

2,290.00

2,290.00 เฉพาะเจาะจง

อู่ช่างโจ

PR0600062030181

21/3/2019

-

-

342.00

342.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านธีรเดช

PR0600062030186

25/3/2019

-

-

19,900.00

19,900.00 เฉพาะเจาะจง

25/3/2019

-

-

2594 ขออนุมัติซอื้

1,839.00

1,839.00 เฉพาะเจาะจง

26/3/2019

-

-

2595 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

3,250.00

3,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิง่ มอลล์ จากัด PO0600062030019
(มหาชน)
ร้านเจียบฮวด, ร้าน888รวงข้าว
PR0600062030205
พาณิชย์, ร้านอะตอมพลาสติก
ร้านธีรเดช/บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ PR0600062030206

26/3/2019

-

-

2596 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ

2,065.10

2,065.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด

PR0600062030219

27/3/2019

-

-

2597 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ

2,889.00

2,889.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด

PR0600062030220

27/3/2019

-

-

2592 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ - ถ่ายเอกสาร
2593 ขออนุมัติซอื้ เก้าอี้สานักงาน จานวน 10 ตัว
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2598 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,721.74
6,721.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จากัด
PR0600062030215 27/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2599 วัสดุอื่น

1,750.52

1,750.52 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชัยเจริญ เทรดดิง้ 2015 จากัด PR0600062030207

27/3/2019

-

-

2600 หมึกเครือ่ งพิมพ์ CE278A

6,120.00

6,120.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600062030214

27/3/2019

-

-

2601 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

5,842.20

5,842.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด

PR0600062030221

27/3/2019

-

-

2602 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 11 รายการ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

27/3/2019

-

-

2603 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 20 รายการ

2,498.00

2,498.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกัลยา / ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์ PR0600062030210
/ ร้านสินชล / บริษัท บัณฑิตสเตชั่น
เนอรี่ จากัด
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0600062030209
/ ร้านเจียบฮวด / ร้านซีลลอส อาร์ต
ดีไซน์ / บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
จากัด

27/3/2019

-

-

2604 ค่าเช่ารถตู้

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายประกิจ ท้วมพงษ์

PR0600062030208

27/3/2019

-

-

2605 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

7,992.90

7,992.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรชั่น จากัด

PR0600062030217

27/3/2019

-

-

2606 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

5,564.00

5,564.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

PR0600062030225

28/3/2019

-

-

2607 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

1,712.00

1,712.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด

PR0600062030227

28/3/2019

-

-

900.94

900.94 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชัยเจริญ เทรดดิง้ 2015 จากัด PR0600062030222

28/3/2019

-

-

3,942.00

3,942.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านธีรเดช,ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย PR0600062030223
บูรพา

28/3/2019

-

-

2608 วัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ
2609 วัสดุสานักงาน 6 รายการ
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2610 ขออนุมัติซอื้

2611 ขออนุมัติจ้าง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,491.00
4,491.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียบฮวด, บริษัท สยามแม็คโคร PR0600062030230 29/3/2019
จากัด (มหาชน), บริษัท เอก-ชัยดิสต
ริบิวชั่น ซิสเต็ม จากัด
700.00
700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุบิน มนตรี
PR0600062030233 29/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

2612 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

7,693.30

7,693.30 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จากัด

PR0600062030232

29/3/2019

-

-

2613 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

2,568.00

2,568.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600062030228

29/3/2019

-

-

2614 ขอจัดซือ้ น้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือนมีนาคม 2562

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

PR0800062030001

1/3/2019

-

-

2615 ขอจัดจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 64 และนิทรรศการ
ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินร่นเยาวน์ ครัง้ ที่ 35

23,000.00

23,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จากัด
หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
นเนท จากด
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0800062030002

4/3/2019

-

-

2616 ขอจัดจ้างติดตัง้ ผลงาน
2617 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดทางานและเปลีย่ นระบบ
น้าประปาในคณะศิลปกรรมศาสตร์
2618 ขอจัดซือ้ ดอกไม้ ในการจัดทาโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 64 และนิทรรศการ
ศิลปกรรมร่วมสมัยของศินปินรุน่ เยาว์ ครัง้ ที่ 35
2619 ขอจัดซือ้ ของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับประธานที่มาเปิดงาน
,อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และคณบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดทาโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 64 และนิทรรศการ
ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุน่ เยาว์ ครัง้ ที่ 35

4,000.00
21,148.55

4,000.00 เฉพาะเจาะจง
21,148.55 เฉพาะเจาะจง

นายสัตยา ฉัตรไทย
ร้าน เอส.เค.ฮาร์ดแวร์

PR0800062030003
PR0800062030020

4/3/2019
4/3/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์

PR0800062030019

4/3/2019

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านข้าวเหนียวครูอ้อ,ร้านวนิดา

PR0800062030018

4/3/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2620 ขอจัดจ้างเหมาบริการทาความสะอาดห้องพักรับรอง
2621 ขอจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ
2622 ขอจัดจ้างเหมาบริการรถสองแถว ในการจัดทาโครงการ
ศึกษาดูงานระบบการพิมพ์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรง
ไหม จังหวัดชลบุรี
2623 ขอจัดซือ้ เส้นพลาสติก สาขานิเทศศิลป์
2624 จ้างเหมาบริการซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ สาขาจิตรกรรม
7,100 บาท สาขาออกแบบ 2,700 บาท สานักงาน
7,500 บาท ภาพพิมพ์ 10,500, นิเทศศิลป์ 12,140 ,
เซรามิกส์ 8,000

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
350.00
350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนันท์ มาตแม้น
PR0800062030030 5/3/2019
2,800.00
2,000.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง

4,226.50
47,940.00

2625 ค่าจ้างจัดทาบูทจัดแสดง ในการจัดทาโครงการต่อยอด
ภูมิปัญยาสูผ่ ลิตสร้างสรรค์
2626 ค่าจ้างแปลภาษาในการจัดทาโครงการต่อยอดภูมิ
ปัญญาสูผ่ ลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
2627 ขอจัดจ้างพิมพ์สูจิบัตร ในการจัดทาโครงการต่อยอดภูมิ
ปัญญาสูผ่ ลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
2628 ขอจัดซือ้ ของที่ระลึก เพื่อมอบให้กับวิทยากรในการ
จัดทาโครงการต่อยอดภูมิปัญญาสูผ่ ลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
2629 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดทาโครงการ ต่อยอดภูมิ
ปัญญาสูผ่ ลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
2630 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดทาโครงการต่อยอดภูมิ
ปัญญาสูผ่ ลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
2631 ค่าจ้างเหมารถตูป้ รับอากาศไปรับวิทยากรในการจัดทา
โครงการต่อยอดภูมิปัญญาสูผ่ ลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายทวีป สุระประเสริฐ
นายมร ชาวเหนือ

PR0800062030053
PR0800062030055

7/3/2019
11/3/2019

-

-

4,226.50 เฉพาะเจาะจง
47,940.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามเรปแรป จากัด
นายบุญร่วม ตากิ่มนอก

PR0800062030056
PR0800062030066

12/3/2019
14/3/2019

-

-

78,000.00

78,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายยิง่ ยศ มหัทธนะมงคล

PR0800062030078

18/3/2019

-

-

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุภัทธินี น้อยสุวรรณ

PR0800062030076

18/3/2019

-

-

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.สินทวีกิจ พริน้ ติง

PR0800062030074

18/3/2019

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านวนิดา

PR0800062030077

18/3/2019

-

-

40,350.00

40,350.00 เฉพาะเจาะจง

นายชัยวัฒน์ ทองสุทธิ์

PR0800062030075

18/3/2019

-

-

9,705.40

9,705.40 เฉพาะเจาะจง

18/3/2019

-

-

4,200.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทบัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด, ร้าน PR0800062030073
เอส.เค.ฮาร์ดแวร์
นายทวีป สุระประเสริฐ
PR0800062030085

19/3/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2632 ขอจัดซือ้ กระดาษวาดเขียน เพื่อใช้ในการเรียนในคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
2633 ขอจ้างเหมาบริการรถหกล้อขนของในการจัดทา
โครงการ Eastern creative Fair 2019
2634 ขอจ้างเหมาบริการซ่อมฝ้าชั้นล่างอาคารเซรามิกส์
2635 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดทาโครงการต่อยอดภูมิ
ปัญญาสูผ่ ลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
2636 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดทาโครงการ Eastern
creative fair 2019
2637 ขอจัดจ้างผลิตผลงานวิจัย และพัฒนาสินค้า ในการ
จัดทาโครงการ Eastern creative fair 2019
2638 ขอจัดจ้างผลิตวัสดุในจัดทาโครงการ Eastern creative
fair 2019
2639 ขอจัดจ้างเหมาผลิตผลงานวิจัย ในการจัดทาโครงการ
Eastern creative fair 2019
2640 ขอจัดจ้างเหมาผลิตวัสดุ ในการจัดทาโครงการ Eastern
creative fair 2019
2641 ขอจ้างเหมาบริการแม่บ้านทาความสะอาดห้องพัก
รับรอง ห้อง 228 ณ อาคารมีชัยฤชุพันธุ์ 2
2642 ขอจัดซือ้ น้ายาดับเพลิงเพื่อใช้ในคณะศิลปกรรมศาสตร์
2643 ขอจ้างทาสูจิบัตร ในการจัดทาโครงการเสวนาการแสดง
ผลงานเนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ให้
ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,060.00
3,060.00 เฉพาะเจาะจง นางกรกมล เสริมศรี
PR0800062030092 19/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายนิรันดร์ ขุนอินทร์ทอง

PR0800062030082

19/3/2019

-

-

33,520.00
10,480.00

33,520.00 เฉพาะเจาะจง
10,480.00 เฉพาะเจาะจง

นายธีรชัย กิตติอังกูล
นายรชต สุขขา

PR0800062030091
PR0800062030086

19/3/2019
19/3/2019

-

-

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายบุญฤทธิ์ ศรีอุไร

PR0800062030081

19/3/2019

-

-

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน BEGINDY DESING STUDIO

PR0800062030080

19/3/2019

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวิวัฒน์ แซ่ลี้

PR0800062030084

19/3/2019

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสุภาพร คอบตะขบ

PR0800062030079

19/3/2019

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายนิรันดร์ ขุนอินทร์ทอง

PR0800062030083

19/3/2019

-

-

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปิยะนันท์ มาตแม้น

PR0800062030087

19/3/2019

-

-

16,130.25

16,130.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พันแสน ซัพพลาย จากัด

PR0800062030090

19/3/2019

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด สินทวีกิจ พริน้ ติง้

PR0800062030109

26/3/2019

-

-
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2644 ขอจัดซือ้ ของที่ระลึก ในการจัดทาโครงการเสวนาการ
แสดงผลงานเนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ และนิทรรศการ
ผลงานทุนวิจัยของ ศาสตราจารย์ภรดี พันธุภากร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านดอกไม้
PR0800062030110 26/3/2019

2645 ขอจัดจ้างทาเอกสารและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
เสวนาการแสดงผลงานเนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรด
เกล้าฯ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ และ
นิทรรศการผลงานทุนวิจัยของ ศาสตราจารย์ภรดี
พันธุภากร

6,200.00

6,200.00 เฉพาะเจาะจง

2646 จ้างเหมาทาความสะอาดห้องพักรับรอง
2647 ขอจัดุอวั
ซื สดุเพื่อใช้ในการจัดทาโครงการบรรยายพิเศษ
เชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เครือ่ งหนัง สาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์
2648 ขออนุมัติซอื้ น้ายาดับเพลิง และสายฉีดดับเพลิง
เนื่องจากตรวจเช็คถังดับเพลิงแล้วพบว่า น้ายาดับเพลิง
หมด สายฉีดชารุด จาเป็นต้องเติมน้ายา และเปลีย่ น
สายฉีดเพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

700.00
12,600.00

700.00 เฉพาะเจาะจง
12,600.00 เฉพาะเจาะจง

22,748.20

2649 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ ห้องวิชาการ
QS1-306A เนื่องจากมีน้าหยด ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (หมายเลข
5301014010051)
2650 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศห้องสานักงานคณบดี
เนื่องจากเครือ่ งปรับอาศไม่เย็น เครือ่ งไม่สวิงความเย็น
ตกอยูท่ ี่เดียว จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0800062030111

26/3/2019

-

-

นางสาวปิยะนันท์ มาตแม้น
นายปกรณ์ชัย รัตนกิจยนต์

PR0800062030108
PR0800062030118

26/3/2019
27/3/2019

-

-

22,748.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พันแสน ซัพพลาย จากัด

PR0900062030001

4/3/2562

-

-

6,152.50

6,152.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900062030006

6/3/2562

-

-

2,653.60

2,652.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900062030013

6/3/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2651 ขอเสนอซือ้ วัสดุ ปลัก๊ ไฟใช้ต่อพ่วงโน๊ตบุ๊คของอาจารย์
ถ่านอัลคาไลน์ ใช้ใส่เม้า และใส่รีโมทแอร์ เทปใสใช้ใน
สานักงานภาควิชาจัดการเรียนรู้
2652 ขอเสนอซือ้ ของใช้ประจารถของคณะศึกษาศาสตร์
จานวน 4 คัน เพื่อใช้ทาความสะอาดรถให้อยูใ่ นสภาพ
เรียบร้อยสะอาดสวยงาม พร้อมให้บริการอยูเ่ สมอ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
848.00
848.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0900062030007 6/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,945.00

2,945.00 เฉพาะเจาะจง

บีกซี ชลบุรี

PR0900062030023

8/3/2562

-

-

2653 ขอเสนอจ้างล้างทาความสะอาดและซ่อม
เครือ่ งปรับอากาศของภาควิชาการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
ล้างทาความสะอาดและซ่อมเนื่องจากเครือ่ งปรับอากาศ
เสีย ไม่เย็น

7,254.60

7,254.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900062030039

13/3/2562

-

-

2654 ขอเสนอซือ้ สติก๊ เกอร์ใส เพื่อใช้เคลือบเลขหมู่และ
บาร์โค้ดหนังสือ และงานเอกสาร ของศูนย์เทคโนโลยี
การศึกษา งานห้องสมุด คณะศึกษาศาสตร์

2,250.00

2,250.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจิปาถะ

PR0900062030044

14/3/2562

-

-

140.00

140.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านน้าดืม่ บ้านและสวน

PR0900062030043

14/3/2562

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0900062030057

18/3/2562

-

-

24,588.60

24,588.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900062030060

19/3/2562

-

-

2655 ขอเสนอซือ้ น้าดืม่ สาหรับให้บริการแก่คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนิสิต ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา
2656 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเปิดเครือ่ งไม่
ติด จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (หมายเลข
ครุภัณฑ์ 571500301000243)
2657 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งปรับอากาศห้องเรียน QS1-107
เนื่องจากเครือ่ งปรับอากาศไม่เย็น มีแต่ลมร้อนออกมา
จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (หมายเลข
5101014010262)
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2658 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์
เปิดไม่ติด จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
(เลขครุภัณฑ์ 561500301000055)
2659 ขอเสนอซือ้ น้าดืม่ สาหรับให้บริการคณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนิสิต งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR0900062030064 21/3/2562

280.00

280.00 เฉพาะเจาะจง

2660 ขอจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศระบบชิลเลอร์ อาคาร
หอประชุมธารง บัวศรี
2661 ขอซือ้ ครุภัณฑ์สาหรับสานักงานศูนย์ประสานงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

156,755.00

156,755.00 เฉพาะเจาะจง

495,244.40

495,244.40 เฉพาะเจาะจง

2662 ขอซ่อมท่อเมนประปาบริเวณแยกอาคาร ดร.เสนาะ อู
นากูล และบริเวณในรัว้ ตึกคณะศึกษาศาสตร์เก่า

51,940.00

51,940.00 เฉพาะเจาะจง

3,000.00

2663 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขจ-9857 ชลบุรี เนื่องจาก
แบตเตอรีเ่ สือ่ มสภาพ
2664 ขอซ่อมรถทะเบียน ขค ๕๓๙๑ ชลบุรี เนื่องจากยางแท่น
เครือ่ งเสือ่ มสภาพ
2665 ขอซ่อมรถทะเบียน ๔๐-๐๖๙๘ ชลบุรี ๔๐-๐๔๙๗
ชลบุรี และ ๔๐-๐๙๖๔ ชลบุรี
2666 ขอซ่อมเครือ่ งปั๊มน้าในอาคารโภชนาคาร
2667 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน นค ๗๒๐๘ ชลบุรี เนื่องจาก
ครบเช็คระยะ ๕๐๐,๐๐๐ กม.
2668 ขอเปลีย่ นยางรถยนต์ทะเบียน 40-0964 ชลบุรี
2669 จ้างพิมพ์สติก๊ เกอร์ และป้ายโปสเตอร์ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดพลังงาน

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านน้าดืม่ บ้านและสวน

PR0900062030065

21/3/2562

-

-

หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิง่ มอลล์ จากัด
(มหาชน)

PO0206062030002

5/3/2562

-

-

PO0206062030006

7/3/2562

-

-

นายสุรเชษฐ์ นิลงาม

PR0206062030190

14/3/2562

-

-

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ส.อารยยางยนต์

PR0206062030193

14/3/2562

-

-

4,262.35

4,262.35 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จากัด

PR0206062030266

18/3/2562

-

-

29,425.00

29,425.00 เฉพาะเจาะจง

23/3/2562

-

-

7,650.00
5,059.49

7,650.00 เฉพาะเจาะจง
5,059.49 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
PO0206062030009
จากัด
นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์
PR0206062030272
บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR0206062030260

18/3/2562
18/3/2562

-

-

90,782.00
3,350.00

90,782.00 เฉพาะเจาะจง
3,350.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ปิยะกิจ
นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ

18/3/2562
20/3/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2670 ขอซ่อมโทรศัพท์มือถือประจาตาแหน่ง ผอ.กองอาคาร
สถานที่ และรองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,600.00
5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจอมยุทธ โมบาย
PR0206062030296 20/3/2562

2671 ขอซือ้ ไมโลและสบู่สาหรับใช้ในการให้บริการแก่บุคลากร
อาจารย์ และบุคคลที่เข้ามาพักอาศัยที่เรือนพักรับรอง
และอาคารชุดพักอาศัย ดร.เสนาะ อูนากูล

1,260.00

1,260.00 เฉพาะเจาะจง

2672 ขอจ้างซ่อมรถเอนกประสงค์ เนื่องจากยางรถยนต์โดน
ตะปู 1 แผล
2673 ขอซือ้ กระดาษชาระแบบม้วนใหญ่สาหรับให้บริการแก่
บุคลากร อาจารย์ และบุคคลที่มาใช้บริการอาคาร QS1

214.00

214.00 เฉพาะเจาะจง

19,272.00

19,272.00 เฉพาะเจาะจง

729.74

729.74 เฉพาะเจาะจง

3,541.61
310.00

3,541.61 เฉพาะเจาะจง
310.00 เฉพาะเจาะจง

63,261.61

63,261.61 เฉพาะเจาะจง

11,342.00

2674 ขอซือ้ วัสดุสาหรับซ่อมห้องน้า ซ่อมอุปกรณ์ของงานการ
ประชุมและพิธีการ
2675 ขอซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัวจานวน๕รายการ
2676 ขอซือ้ ฟิวเจอร์บอร์ด สาหรับทาป้ายทะเบียนสาหรับ
ช่องจอดรถยนต์
2677 ขอจ้างซ่อมรถสวัสดิการ4 รถสวัสดิการ7 รถสวัสดิการ8
และรถทะเบียน 40-0698 ชลบุรี
2678 ขอเปลีย่ นยางรถสวัสดิการ ๓ เนื่องจากเสือ่ มสภาพจาก
การใช้งาน
2679 ขอเปลีย่ นยางรถทะเบียน ขจ-9857 ชลบุรี เนื่องจาก
เสือ่ มสภาพจากการใช้งาน
2680 ขอซ่อมเครือ่ งโปรเจคเตอร์ ห้องKB204 KB502 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ๖๐ปี
2681 ขอซือ้ วัสดุงานช่าง สาหรับซ่อมรอยร้าว รูตะปู ทาสีผนัง
PH10401,10403 คณะเภสัชศาสตร์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR0206062030308

20/3/2562

-

-

ส.อารยยางยนต์

PR0206062030314

20/3/2562

-

-

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด PO0206062040009
(มหาชน)

23/4/2562

-

-

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062030318

21/3/2562

-

-

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR0206062030321
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0206062030317

21/3/2562
21/3/2562

-

-

PO0206062030010

28/3/2562

-

-

11,342.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด
ร้านแสนสุขการยาง

PR0206062030323

21/3/2562

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

ส.อารยยางยนต์

PR0206062030324

21/3/2562

-

-

19,200.00

19,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกัลยาณมิตร 48

PO0206062030011

28/3/2562

-

-

3,070.90

3,070.90 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062030333

22/3/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2682 ขอล้างและซ่อมเครือ่ งปรับอากาศชั้น ๙ สานักงาน
อธิการบดี
2683 ขอซือ้ วัสดุสาหรับซ่อมแซมโต๊ะภาคสนามที่ชารุด
2684 ขอซือ้ วัสดุไฟฟ้าสาหรับติดตัง้ มิเตอร์ไฟฟ้าสานักงาน
คณะทางานประสานงานด้านพัฒนาบุคคลากร EEC-HDC
2685 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ขล-๖๘๗ ชลบุรี เนื่องจาก
แอร์ความเย็นลดลง
2686 ขอซ่อมรถสวัสดิการ ๙ เนื่องจากรถสตาร์ทติดๆดับๆ
และรถสวัสดิการ ๑๑ เนื่องจากเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ ง
และเช็คช่วงล่าง
2687 ขอซือ้ น้าดืม่ สาหรับให้บริการแก่ผเู้ ข้าพักอาศัยอาคาร
ดร.เสนาะฯชั้น๑๔ และเรือนพักรับรอง
2688 ขอซือ้ ลูกบิดประตูห้องพัก๒๐๔ อาคาร ดร.เสนาะฯ ชั้น
๑๔
2689 ขอซือ้ วัสดุซ่อมท่อประปาบริเวณธนาคารกรุงไทยและ
วัสดุสาหรับซ่อมห้องน้าชั้น๑หอประชุม
2690 ขอติดตัง้ บัสบาร์ทองแดงที่ตู้ MDB อาคารหอประชุม
ธารงฯ เพื่อใช้ในการรองรับระบบไฟฟ้าสารองงาน
พระราชทานปริญญาบัตรฯ
2691 ขอซ่อมรถทะเบียน ขจ-๙๘๕๗ ชลบุรี เนื่องจากเช็ค
ระยะ ๑๙๓,๐๐๐ กิโลเมตร
2692 ขอเปลีย่ นยางรถสวัสดิการ ๖และรถสวัสดิการ ๑๓
2693 ขอซ่อมลิฟท์ตัวที่๑ อาคารศาสตราจารย์ประยูรฯ
เนื่องจากต้องเปลีย่ นสายพานประตูใน
2694 ขอซือ้ วัสดุดูแลบารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางและรถ
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,675.00
2,675.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์
PR0206062030357 25/3/2562
32,260.50
27,120.00

32,260.50 เฉพาะเจาะจง
27,120.00 เฉพาะเจาะจง

3,761.05

3,761.05 เฉพาะเจาะจง

15,446.52

15,446.52 เฉพาะเจาะจง

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

267.50

ร้านไถ่เส็ง
กังสดาลฮาร์ดแวร์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0206062030355
PR0206062030366

25/3/2562
26/3/2562

-

-

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR0206062030360

26/3/2562

-

-

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด

PO0206062040002

2/4/2562

-

-

มหาวิทยาลัยบูรพา

PR0206062030364

26/3/2562

-

-

267.50 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062030361

26/3/2562

-

-

2,531.62

2,531.62 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062030365

26/3/2562

-

-

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุมารี เนื่องจานงค์

PR0206062030369

26/3/2562

-

-

8,427.32

8,427.32 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จากัด

PR0206062030370

26/3/2562

-

-

22,084.80
4,280.00

22,084.80 เฉพาะเจาะจง
4,280.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062030376
PR0206062030396

27/3/2562
29/3/2562

-

-

24,389.37

24,389.37 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขการยาง
บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริง่ แอนด์
เซอร์วิส จากัด
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206062030409

30/3/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2695 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
13,430.00
13,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ
PR0206062030087 6/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2696 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์
2697 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206062030084

6/3/2019

-

-

1,728.00

1,728.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บ้านจิปาถะ

PR0206062030083

6/3/2019

-

-

2698 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

8,713.00

8,713.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บ้านจิปาถะ

PR0206062030079

6/3/2019

-

-

2699 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึก
พิมพ์
2700 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมเครือ่ งพิมพ์
2701 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่าย
เอกสาร
2702 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่าย
เอกสาร
2703 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดทา
บัตรประจาตัวนิสิต
2704 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
จัดพิมพ์ใบรับรองผลการเรียน (TRANSCRIPT)
ภาษาอังกฤษ
2705 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

11,600.00

11,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062030080

6/3/2019

-

-

11,400.00

11,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062030088

6/3/2019

-

-

6,362.00

6,362.00 เฉพาะเจาะจง

นายพลากร บุญชู

PR0206062030077

6/3/2019

-

-

6,678.50

6,678.50 เฉพาะเจาะจง

นายพลากร บุญชู

PR0206062030108

8/3/2019

-

-

51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง

20/3/2019

-

-

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม PO0206062030007
จากัด
บริษัท วิวัฒนา การพิมพ์ แอนด์ ซัพ PR0206062030191
พลาย จากัด

14/3/2019

-

-

21,926.17

21967.17 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206062030281

19/3/2019

-

-

2706 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

16,400.00

16,400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกัลยา

PR0206062030282

20/3/2019

-

-

2707 ขอนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทาและตกแต่ง เวที

95,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายพงศกร ภักดี

PR0206062030021

2/3/2562

-

-
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2708 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างจัดการแสดงผลงานวิจัยของ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (ใบหญ้าแฝก) จานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง
หรือจ้ำง
37,000.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
นายมารุต จิรชุติพร
PR0206062030023 2/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2709 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาดาเนินการแสดงแฟชั่นโชว์
พิธีเปิด
2710 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาในการจัดกิจกรรม
Workshop (วาดภาพแบบ Exclusive) จานวน 1 งาน

90,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพนิดา บุญประสพ

PR0206062030024

2/3/2562

-

-

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวศุธาศินี บุญเกาะ

PR0206062030019

2/3/2562

-

-

2711 ขออนุมัติเบิกเงินค่าออกแบบและตกแต่ง Creative
Market
2712 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าอุปกรณ์ สาหรับเดินปลัก๊ ไฟ
สาหรับร้านค้า
2713 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าอุปกรณ์สาหรับออกงาน
2714 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาผูป้ ระสานงานการ
ดาเนินงานการจัดงาน Eastern creative fair 2019
จานวน 1 งาน
2715 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาทีมงานดาเนินงานกิจกรรม
บนเวที และดูแลพื้นที่งาน
2716 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าพื้นที่จัดงาน และเช่าบูธงานวิจัย
จานวน 7 บูธ
2717 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลขนาด 7.30x2.8 เมตร
พร้อมติดตัง้ จานวน 1 ป้าย
2718 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างประชาสัมพันธ์สอื่ มวลชน การ
จัดงาน Easten creative fair 2019
2719 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่ายานพาหนะ
2720 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร จานวน 6 ตู้
2721 ขออนุมัติเบิกเงินค่าไมล์หนีบปกเสือ้ สาหรับสมาร์ทโฟน
จานวน 1 ชุด

73,600.00

เฉพาะเจาะจง

นายกิตติธร แจ่มแจ้ง

PR0206062030022

2/3/2562

-

-

65,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายณรงค์ฤทธิ์ บุญทวีกิจอนันต์

PR0206062030020

2/3/2562

-

-

79,500.00
79,530.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นายโสพล ชิณราด
นายณัฐวุฒิ บัวจันทร์

PR0206062030045
PR0206062030036

4/3/2562
4/3/2562

-

-

61,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายโยคิน โยคะกุล

PR0206062030037

4/3/2562

-

-

497,550.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พร็อพส์ เฮ้าส์ จากัด

PO0206062030005

6/3/2562

-

-

3,200.00

เฉพาะเจาะจง

นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ

PR0206062020221

6/3/2562

-

-

480,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายพีรพงษ์ พันธ์เผือก

PO0206062030004

6/3/2562

-

-

10,800.00
29,250.00
1,500.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นายยุทธการ จุลสารวล
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062030074
PR0206062020280
PR0206062030171

6/3/2562
13/3/2562
13/3/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2722 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งพิมพ์มัลติฟังส์ชั่น ขาว-ดา
จานวน 1 เครือ่ ง
2723 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแฟ้ม
2724 ขออนุมัติเบิกงินค่าโทรศัพท์ จานวน 3 เครือ่ ง
2725 ขออนุมัติเบิกเงินซือ้ เครือ่ งหนังแท้ ชุดผ้ายางพาราอย่าง
ดี พร้อมอุปกรณ์การทาเครือ่ งหนังครบเซต
2726 ขออนุมัติค่าเช่าโครงสร้างจัดบูธแสดงผลงาน ขนาดที่
4.5*5 เมตร จานวน 1 งาน
2727 ขออนุมัติเบิกค่าเช่าสมาร์ท TV ไฟ LED สปอร์ตไลท์ ไฟ
ส่องสว่าง ระบบ Wifi และของตกแต่งบูธ
2728 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้าย
2729 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทาวีดีโอ สรุปภาพข่าว และสรุป
งานวิจัย จานวน 5 ชิ้น
2730 ขออนุมัติเบิกเงินค่าทาตรายางจานวน 3 อัน
2731 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งทาลายเอกสาร จานวน 1
เครือ่ ง
2732 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งหนังแท้ ชุดผ้ายางพาราอย่าง
ดี พร้อมอุปกรณ์การทาเครือ่ งหนังครบเซต จานวน 200
ชุด
2733 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร
2734 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตูอ้ คิลิคจัดแสดงผลงานจิวเวอรี่
จานวน 10 ตู้
2735 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาการจัดการเดินแฟชั่นโชว์
จานวน 1 งาน
2736 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชาการบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิและปฏิบัติการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง
หรือจ้ำง
4,990.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR0206062030184 13/3/2562

23,519.54
2,970.00
14,500.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
นายธนพงษ์ สิรเวทย์

PR0206062030170
PR0206062030199
PR0206062030197

13/3/2562
14/3/2562
14/3/2562

-

-

98,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206062030195

14/3/2562

-

-

89,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายอรรถพล ทรัพย์บุญ

PR0206062030196

14/3/2562

-

-

2,632.20

เฉพาะเจาะจง

18/3/2562

-

-

75,000.00

เฉพาะเจาะจง

บ.789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์ไทซิง่ PR0206062030261
จากัด
ร้านสมายสตูดิโอ
PR0206062030245

18/3/2562

-

-

600.00
2,160.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206062030346
PR0206062030363

24/3/2562
26/3/2562

-

-

58,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายธนพงษ์ สิรเวทย์

PR0206062030386

27/3/2562

-

-

6,930.00
98,000.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส
นายมนูญ สวยสม

PR0206062030389
PR0206062030387

27/3/2562
27/3/2562

-

-

66,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายสัมพันธ์ ไมตรีจิตต์

PR0206062030390

29/3/2562

-

-

4,875.00

4,875.00 เฉพาะเจาะจง

บ.พารากอน แอสโซซิเอท จากัด

PR1000062030007

1/3/2019

-

-

หน ้า 226

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2737 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์
ย-3924 เดือน มี.ค 2562
2738 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอัดจารบีและหัวอัดของรถบัส
40-0548
2739 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายวิชา
70630459 อนามัยชุมชน 2
2740 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสารและหมึก
พิมพ์เลเซอร์
2741 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษกรองชนิด PTFE,พาราฟิล์ม

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง
PR1000062030002 1/3/2019
400.00 เฉพาะเจาะจง

1,320.00

1,320.00 เฉพาะเจาะจง

12,000.00

ข้อเสนอแนะ

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR1000062030003

1/3/2019

-

-

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062030008

1/3/2019

-

-

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062030004

1/3/2019

-

-

18,414.70

18,414.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จากัด

PR1000062030023

4/3/2019

-

-

2742 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera Tk-174

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062030018

4/3/2019

-

-

2743 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหนังสือประกอบการเรียนการสอน
รายวิชา 731427 การช่วยเหลือพื้นฐาน
2744 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปะยางรถบัส 40-0548
2745 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปรับปรุงห้องเรียน 409
2746 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเทปูนใต้ลิฟท์
2747 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซือ้ เครือ่ งโปรเจคเตอร์ จานวน 2
เครือ่ ง
2748 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดพิมพ์และเข้าเล่มรายวิชา
73561059,73550459,73560559,73561259
2749 ขออนุมัติเบิกเงินค่า Power Supply All in one for
Lenovo
2750 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหลอดไฟ LED
2751 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งขยายเสียงและลาโพง

977.50

977.50 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR1000062030017

4/3/2019

-

-

160.50
27,285.00
16,000.00
59,706.00

160.50 เฉพาะเจาะจง
27,285.00 เฉพาะเจาะจง
16,000.00 เฉพาะเจาะจง
59,706.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุข การยาง
บริษัท โมเดิร์น ชิค จากัด
น.ส. นิภาพร แสงสว่าง
บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด

PR1000062030033
PR1000062030029
PR1000062030030
PR1000062030031

6/3/2019
6/3/2019
6/3/2019
6/3/2019

-

-

2,496.00

2,496.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062030034

6/3/2019

-

-

19,260.00

19,260.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR1000062030032

6/3/2019

-

-

2,700.00
37,343.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง
37,343.00 เฉพาะเจาะจง

บ.กิจไพศาล ไลท์ตงิ้ จากัด
PR1000062030036
บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR1000062030042

7/3/2019
7/3/2019

-

-

20,330.00

20,330.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR1000062030043

7/3/2019

-

-

2752 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switch

400.00

ปัญหำและอุปสรรค

หน ้า 227

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2753 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม
จานวน 300 รีม
2754 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งพิมพ์สี ยีห่ ้อ HP
2755 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถ ในวันที่ 22 มี.ค 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
30,600.00
30,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช
PR1000062030037 7/3/2019

ข้อเสนอแนะ

-

-

7/3/2019
7/3/2019

-

-

38,900.00
2,000.00

38,900.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง

วินเทค พริน้
นายสมหมาย ทองเหลือง

2756 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์สี
2757 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถ
2758 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งควบคุมไมโครโฟนและ
ไมโครโฟน
2759 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจอโทรทัศน์ ขนาด 49 นิ้ว ยีห่ ้อ
Samsung ห้องเรียน 506
2760 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera Tk-174

14,900.00
2,500.00
69,764.00

14,900.00 เฉพาะเจาะจง
2,500.00 เฉพาะเจาะจง
69,764.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
PR1000062030062
นายสมหวัง ทาประทุม
PR1000062030068
บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR1000062030058

11/3/2019
11/3/2019
11/3/2019

-

-

17,655.00

17,655.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR1000062030059

11/3/2019

-

-

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062030076

12/3/2019

-

-

2761 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกมอบให้แก่ สสอ.ศรีราชา
,สสอ.ปลวกแดง จ.ระยอง,สสอ.บ้านฉาง จ.ระยอง,สสอ.
นิคมพัฒนา จ.ระยอง,สสอ.เมือง จ.ระยอง,สสจ.ระยอง

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโมเน่ต์

PR1000062030077

13/3/2019

-

-

2762 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งอาจารย์ใน
การเดินทางนิเทศงานนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใน
พื้นที่ จ.ระยอง
2763 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดพิมพ์และเข้าเล่มวารสาร ปีที่ 14
เล่ม 1
2764 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเทอร์โมมิเตอร์

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายนพภา มูลสาร

PR1000062030078

13/3/2019

-

-

48,150.00

48,150.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จากัด

PR1000062030079

14/3/2019

-

-

25,615.80

25,615.80 เฉพาะเจาะจง

PR1000062030081

15/3/2019

-

-

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส. ซายน์
อุปกรณ์เคมี
ร้าน SP PRINT

PR1000062030082

15/3/2019

-

-

2765 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์
หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

หน ้า 228

PR1000062030035
PR1000062030040

ปัญหำและอุปสรรค

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2766 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารการ
ประชุมภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ครัง้ ที่ 3/2562
2767 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินสาย HDMI ห้องเรียน 506

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
240.00
240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์
PR1000062030080 15/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR1000062030100

20/3/2019

-

-

22,684.00

22,684.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.พี. คัลเลอร์ กรุป๊ PR1000062030099

20/3/2019

-

-

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062030095

20/3/2019

-

-

41,201.00
220.00

41,201.00 เฉพาะเจาะจง
220.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช
ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา

PR1000062030102
PR1000062030101

22/3/2019
22/3/2019

-

-

220.00

220.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา

PR1000062030103

25/3/2019

-

-

2773 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งคณาจารย์
บุคลากร เดินทางเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 29 มี.ค 2562

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายมาโนช ศึกพ่าย

PR1000062030106

25/3/2019

-

-

2774 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 70232759 การ
บริหารและประเมินโครงการสาธารณสุข
2775 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดทาโปสเตอร์รายวิชา 70232759
การบริหารและประเมินโครงการสาธารณสุข

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR1000062030105

25/3/2019

-

-

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน AQ COPPY

PR1000062030104

25/3/2019

-

-

2776 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุจัดกิจกรรมฝาครอบถังขยะ
แยกขวดพลาสติก รายวิชา 70232759
2777 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมเดินเพิ่มก้าว รายวิชา
70232759

480.00

480.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR1000062030113

26/3/2019

-

-

462.00

462.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR1000062030115

26/3/2019

-

-

2768 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งปริน้
2769 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร Kyocera
FS-1016
2770 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ จานวน 31 รายการ
2771 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกมอบให้สถานที่ศึกษาดู
งาน ในวันที่ 25 มี.ค 2562
2772 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกมอบให้สถานที่อานวย
ความสะดวกให้นิสิตศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กาจัดมูลฝอย
อ่อนนุช กรุงเทพฯ วันที่ 29 มี.ค 2562
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2778 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร Kyocera
M2035
2779 ค่าใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัย Secure
Socket Layer ด้วย SSL Certificate จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,600.00
9,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
PR1000062030116 26/3/2019
16,467.30

16,467.30 เฉพาะเจาะจง

2780 จัดซือ้ วัสดุไฟฟ้า จานวน 1 รายการ

1,320.00

1,320.00 เฉพาะเจาะจง

2781 จัดซือ้ วัสดุประปา จานวน 2 รายการ

520.00

520.00 เฉพาะเจาะจง

2782 จัดซือ้ น้าดืม่ จานวน 85 ถัง

2,975.00

2,975.00 เฉพาะเจาะจง

2783 จัดซือ้ ชุด CodeMobiles IoT Kit จานวน 4 ชุด

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง

17,655.00

17,655.00 เฉพาะเจาะจง

13,214.50

13,214.50 เฉพาะเจาะจง

จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็ดเครือ่ งปรับอากาศ จานวน
7 เครือ่ ง
2787 จัดซือ้ วัสดุประปา จานวน 5 รายการ

8,827.00

8,827.00 เฉพาะเจาะจง

728.00

728.00 เฉพาะเจาะจง

2788 จัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 2 เครือ่ ง (ห้อง
204)
2789 จัดซือ้ ตลับผงหมึก HP CE255X/55X for HP LaserJet
P3015dn จานวน 1 กล่อง
2790 จัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ

6,127.00

6,127.00 เฉพาะเจาะจง

8,850.00

8,850.00 เฉพาะเจาะจง

1,396.74

1,396.74 เฉพาะเจาะจง

2784 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็ดเครือ่ งปรับอากาศ จานวน
15 เครือ่ ง
2785 ค่าชุดข้อสอบ จานวน 2 รายการ
2786

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่เสนอ 16,467.30 บาท

PO1200062030001

1/3/2019

-

-

ร้าน สะสม
ราคาที่เสนอ 1,320.00 บาท
ร้านไถ่เส็ง
ราคาที่
เสนอ 520.00 บาท
ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน
ราคาที่
เสนอ 2,975.00 บาท
บริษัท โค้ดโมบายส์ จากัด
ราคาที่เสนอ 6,420.00 บาท
ร้านนิวทาวน์ เทคนิค
ราคาที่เสนอ 17,655.00 บาท
บริษัท โค้ดโมบายส์ จากัด
ราคาที่เสนอ 13,214.50 บาท
ร้านนิวทาวน์ เทคนิค
ราคาที่เสนอ 8,827.00 บาท
ร้านไถ่เส็ง
ราคาที่เสนอ 728.00 บาท
ร้านนิวทาวน์ เทคนิค
ราคาที่เสนอ 6,127.00 บาท
ร้านนิวทาวน์ เทคนิค
ราคาที่เสนอ 8,850.00 บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 1,396.74บาท

PR1200062030008

4/3/2019

-

-

PR1200062030007

4/3/2019

-

-

PR1200062030006

4/3/2019

-

-

PR1200062030005

4/3/2019

-

-

PO1200062030002

5/3/2019

-

-

PO1200062030003

6/3/2019

-

-

PR1200062030026

8/3/2019

-

-

PR1200062030028

11/3/2019

-

-

PR1200062030027

11/3/2019

-

-

PR1200062030031

11/3/2019

-

-

PR1200062030035

12/3/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2791 จัดซือ้ ของที่ระลึกสาหรับวิทยากร (กระเช้าผลไม้)
จานวน 1 กระเช้า
2792 จัดจ้างทาป้ายไวนิล จานวน 2 ป้าย
2793 จัดวัสดุ จานวน 4 รายการ
2794 จัดซือ้ สาย USB CABLE จานวน 17 สาย

2795 จัดซือ้ ผงหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร จานวน 2 รายการ
2796 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็คเครือ่ งปรับอากาศฯ
จานวน 22 เครือ่ ง
2797 จัดจ้างตรวจสอบบารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
จานวน 1 งาน
2798 จัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 1 เครือ่ ง ห้อง
อบรมอาคาร KB
2799 น้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จานวน 11.99 ลิตร (ค่าน้ามัน
พนักงานรับส่งหนังสือประจาเดือนมีนาคม 2562
ทะเบียนรถ 1กอ4323 ชลบุรี)
2800 จัดซือ้ ผงหมึกสีดาสาหรับรุน่ SP3500XS จานวน 1 ตลับ
2801 จัดจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จานวน 1 เครือ่ ง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ
ราคาที่เสนอ 1,000.00 บาท
1,030.00
1,030.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศูนย์พิมพ์ที-แม็กซ์ ดีไซน์ราคาที่
เสนอ 1,030.00 บาท
1,298.00
1,298.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
ราคาที่เสนอ 1,298.00 บาท
663.00
663.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ)
จากัด
ราคาที่เสนอ
663.00 บาท
9,700.00
9,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
ราคาที่เสนอ 9,700.00 บาท
20,009.00
20,009.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์ เทคนิค
ราคาที่เสนอ 20,009.00 บาท
7,490.00
7,490.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินเตอร์ เอส เซอร์วิส
ราคาที่เสนอ 7,490.00 บาท
2,461.00
2,461.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์ เทคนิค
ราคาที่เสนอ 2,461.00 บาท
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศ์ทรายทอง
ราคาที่เสนอ 400.00 บาท
5,565.00
642.00

2802 จัดซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม จานวน
200 รีม

20,800.00

2803 จ้างเหมาอ่านบทความจานวน 7 รายการ

27,060.00

5,565.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
ราคาที่เสนอ 5,565.00 บาท
642.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์ เทคนิค
ราคาที่
เสนอ 642.00 บาท
20,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดดิง้ 2015 จากัด
ราคาที่เสนอ
20,800.00 บาท
27,060.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 231
น.ส.ขนิษฐา จิตต์เรืองรอง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR1200062030038 13/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR1200062030040

13/3/2019

-

-

PR1200062030039

13/3/2019

-

-

PR1200062030042

14/3/2019

-

-

PR1200062030041

14/3/2019

-

-

PO1200062030004

15/3/2019

-

-

PR1200062030045

15/3/2019

-

-

PR1200062030044

15/3/2019

-

-

PR1200062030048

26/3/2019

-

-

PR1200062030051

27/3/2019

-

-

PR1200062030052

27/3/2019

-

-

PO1200062030005

27/3/2019

-

-

PR1300062030006

1/3/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2804 ซือ้ วัสดุเชื้อเพลิงวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95 จานวน 14
ลิตร ทะเบียนรถจักรยานยนต์ 1 กพ 2337 ชลบุรี
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812

ซือ้ ไม้กวาดจานวน 6 อัน
ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 17 เอ 79 เอ
จ้างทาป้ายที่จอดรถ
ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสารสี
ซือ้ วัสดุประกอบพิธีการทางศาสนา
ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 85 เอ
จ้างถ่ายเอกสารจานวน 7 เล่ม
ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสารA 4

2813 จ้างเปลีย่ นระบบแอร์รถยนต์เก๋งทะเบียน กว 2425
ชลบุรี
2814 จ้างเหมาบริการรถยนต์
2815 จ้างซ่อมเครือ่ งตัดหญ้าสะพายหลัง
2816 ซือ้ ไขควงใส่แบตเตอรีจ่ านวน 1 ชุด
2817 ซือ้ วัสดุเชื้อเพลิงรถกระบะทะเบียน บล 7421 ชบ.
2818 ซือ้ ชุดขาเหล็กpopup blackdrop
2819 ซือ้ แบตเตอรีเ่ ครือ่ งสารองไฟ 12 โวลต์ขนาด 7-9
แอมแปร์ จานวน 3 ก้อน
2820 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตปู้ รับอากาศจานวน 1 คัน
2821 จ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศจานวน 1 คัน
2822 จ้างเหมาบริการถตูป้ รับอากาศจานวน 1 คัน
2823 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตปู้ รับอากาศจานวน 1 คัน
2824 จ้างซ่อมไดร์สตาร์ทรถตูท้ ะเบียน นค 7341 ชลบุรี
2825 จ้างทาตรายางจานวน 2 อัน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง
PR1300062030004 1/3/2019
360.00
4,000.00
600.00
845.00
7,350.00
2,000.00
1,365.00
1,800.00

360.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง
600.00 เฉพาะเจาะจง
845.00 เฉพาะเจาะจง
7,350.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,365.00 เฉพาะเจาะจง
1,800.00 เฉพาะเจาะจง

5,243.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR1300062030016
PR1300062030021
PR1300062030017
PR1300062030015
PR1300062030031
PR1300062030036
PR1300062030034
PR1300062030035

6/3/2019
6/3/2019
6/3/2019
6/3/2019
12/3/2019
12/3/2019
12/3/2019
12/3/2019

-

-

5,243.00 เฉพาะเจาะจง

บ.สยามแม๊คโคร จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ร้านพัฒนาพานิช
บ.บัณฑิตสเดชั่นเนอรี่ จากัด
ร้านเจียมจิตต์
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บ้านคอมพิวเตอร์
บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
หจก.ชลบุรีเจริญผลอะไหล่ 2

PR1300062030033

12/3/2019

-

-

3,000.00
2,500.00
1,926.00
1,000.00
500.00
2,400.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,926.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
500.00 เฉพาะเจาะจง
2,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายชูชาตื พรหมศิริ
หจก.ชลบุรีเจริญผลอะไหล่ 2
บ.สยามแม๊คโคร จากัด
หจก.วงศ์ทรายทอง
ร้านพัฒนาพานิช
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1300062030051
PR1300062030054
PR1300062030055
PR1300062030056
PR1300062030053
PR1300062030068

18/3/2019
18/3/2019
18/3/2019
18/3/2019
18/3/2019
21/3/2019

-

-

3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,755.70
620.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,755.70 เฉพาะเจาะจง
620.00 เฉพาะเจาะจง

นายชูชาตื พรหมศิริ
นายชูชาตื พรหมศิริ
นายชูชาตื พรหมศิริ
นายชูชาตื พรหมศิริ
ร้านเจริญผลอะไหล่ 2
บ้านคอมพิวเตอร์

PR1300062030084
PR1300062030088
PR1300062030090
PR1300062030089
PR1300062030091
PR1300062030096

22/3/2019
25/3/2019
25/3/2019
25/3/2019
26/3/2019
27/3/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2826 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารตาราวิชาการบริหารการ
พัฒนา จานวน ๒๖ เล่ม
2827 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์รับส่งอาจารย์
2828 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมารถรับส่งคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ จานวน ๑ คัน
2829 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ หนังสือวิชานโยบายการเงินและ
การคลัง จานวน ๙ เล่ม
2830 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถเดินเอกสาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
4,160.00
4,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาที่จ้าง
4,160 บาท
2,700.00
2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายศิระ พันธุมวนิช/ราคาที่จ้าง
2,700 บาท
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิระ พันธุมวนิช/ราคาที่จ้าง
1,000 บาท
1,710.00
1,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลเด้น แซค เทรดดิง้ จากัด/
ราคาที่ซอื้ 1,710 บาท
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR1500062030011 6/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR1500062030014

12/3/2562

-

-

PR1500062030021

25/3/2562

-

-

PR1500062030022

25/3/2562

-

-

PR1600062030004

4/3/2019

-

-

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี สาขาหนอง PR1600062030007
มนบางพระ
ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ PR1600062030008
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

5/3/2019

-

-

6/3/2019

-

-

2831 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาตรวจเช็คระยะ
100,000 กมและเปลีย่ นยางรถตู้
2832 ขออนุมัติตรวจติดตามระบบISOครัง้ ที่ 1

15,171.98

15,171.98 เฉพาะเจาะจง

91,500.00

91,500.00 เฉพาะเจาะจง

2833 ขออนุมัติหมึกปริน้ เตอร์และหมึกถ่ายเอกสาร

15,722.58

15,722.58 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จากัด

PR1600062030021

8/3/2019

-

-

2834 ขออนุมัติซอื้ วัสดุงานบ้านงานครัวประจาเดือน มีนาคม

24,128.50

24,128.50 เฉพาะเจาะจง

PR1600062030022

8/3/2019

-

-

2835 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถตูค้ ณะฯ

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด แสนรัตน์พัฒนา
(2541)
บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม จากัด

PR1600062030042

13/3/2019

-

-

2836 ขออนุมัติล้างและตรวจเช็คเครือ่ งปรับอากาศห้อง 101
ตึกเดิม
2837 ขออนุมัติชื้อน้าดืม่ แพ็ค

14,873.00

14,873.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เค.บี. คอร์ปอเรชั่น จากัด

PR1600062030047

14/3/2019

-

-

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600062030044

14/3/2019

-

-

9,095.00

9,095.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เค.บี. คอร์ปอเรชั่น จากัด

14/3/2019

-

-

2838 ขออนุมัติล้างและตรวจเช็คเครือ่ งปรับอากาศ
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2839 ขออนุมัติงานเดินสายไฟเลีย้ งระบบไม้แขนกั้นรถยนต์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,885.00
5,885.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ไอเดียอีส
PR1600062030058 15/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2840 ขออนุมัติทากุญแจ

1,980.00

1,980.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ ปันดี

PR1600062030065

18/3/2019

-

-

2841 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจานวน 12 รายการ

2,154.00

2,154.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR1600062030061

18/3/2019

-

-

2842 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม

1,620.00

1,620.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส

PR1600062030064

18/3/2019

-

-

2843 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ถัง

840.00

840.00 เฉพาะเจาะจง

น้าดืม่ บ้านและสวน

PR1600062030060

18/3/2019

-

-

2844 ขออนุมัติซอื้ กุญแจ

1,610.00

1,610.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ ปันดี

PR1600062030063

18/3/2019

-

-

2845 ขออนุมัติล้างดูดฝุน่ รถตูค้ ณะฯ

1,190.00

1,190.00 เฉพาะเจาะจง

รักษ์คาร์แคร์ 3

PR1600062030062

18/3/2019

-

-

2846 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาเปลีย่ นยางในรถชาเล้ง

140.00

140.00 เฉพาะเจาะจง

ไพรทูรย์ โฉมรวย

PR1600062030069

19/3/2019

-

-

2847 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจานวน 10 รายการ

604.00

604.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านประโยชน์ไฟฟ้าและคประภัสสร

PR1600062030068

19/3/2019

-

-

2848 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม

385.00

385.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านถ่ายเอกสาร 45 สตางค์

PR1600062030070

19/3/2019

-

-

2849 ขออนุมัติจัดทานามบัตร

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

แสนสุคกราฟฟิค

PR1600062030067

19/3/2019

-

-

2850 ขออนุมัติปะยางรถตูค้ ณะฯ

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง

ยิง่ เจริญการยาง

PR1600062030073

20/3/2019

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายลือชา สมวิทย์

PR1600062030075

21/3/2019

-

-

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PR1600062030081

26/3/2019

-

-

2851 โครงการการศึกษาดูงาน ท่าเทียบเรือ Tips ท่าเรือ
แหลมฉบัง วันที่ 2 เม.ย.62
2852 ขออนุมัติซอื้ กระดาษเขียนตอบ
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2853 ขออนุมัติซอื้ กระดาษถ่ายเอกสาร
2854 ขออนุมัติซอื้ วัสดุโครงการรดน้าขอพรประเพณี
สงกรานต์ประจาปี 2562
2855 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม และเย็บมุม

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
62,916.00
62,916.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
PR1600062030082 26/3/2019
จากัด
2,060.00
2,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านโก๋ แม่
PR1600062030092 27/3/2019
ประภาสังฆภัณฑ์
5,510.00
5,510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส
PR1700062030013 6/3/2019

2856 ขออนุมัติเสนอซือ้ หนังสือเรียน

98,320.00

98,320.00 เฉพาะเจาะจง

2857 ขออนุมัติเสนอซือ้ ุน้ดืม่ แบบถัง

1,085.00

1,085.00 เฉพาะเจาะจง

2858 ขออนุมัติเสนอซือ้ ของที่ระลึก

750.00

2859 ขออนุมัติเสนอซือ้ ตลับหมึกโทนเนอร์ 35 A

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR1700062030015

6/3/2019

-

-

ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน

PR1700062030016

6/3/2019

-

-

750.00 เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยบูรพา

PR1700062030025

7/3/2019

-

-

7,590.00

7,590.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR1700062030017

7/3/2019

-

-

2860 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR1700062030026

7/3/2019

-

-

2861 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มปกแข็งวิทยานิพนธ์

3,100.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR1700062030023

7/3/2019

-

-

2862 ขออนุมัติเสนอซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร และเครือ่ งดืม่
รสช็อกโกแลต ไมโล
2863 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมาบริการรถยนต์

2,516.00

2,516.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR1700062030030

12/3/2019

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR1700062030031

13/3/2019

-

-

2864 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ เพื่อรับ -ส่ง คณาจารย์
และบุคลากร
2865 ขออนุมัติเสนอซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR1700062030036

18/3/2019

-

-

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR1700062030063

28/3/2019

-

-

2866 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมาบริการรถยนต์

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR1700062030064

28/3/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2867 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน
3/2562
2868 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์กระดาษเขียนตอบ
2869 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึกวิทยากร (อาหารทะเลแห้ง)
(กิจกรรมสัมมนานิสิตหลังฝึกงานและปัจฉิมนิเทศ)
2870 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ (กิจกรรมสัมมนานิสิตหลังฝึกงานและ
ปัจฉิมนิเทศ)
2871 ขออนุมัติซอื้ น้ามันตัดหญ้า
2872 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการศึกษาดูงาน
และฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา)
2873 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึกตรามหาวิทยาลัยบูรพา
(ต้อนรับผูบ้ ริหารและคณาจารย์ จาก University of
Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ประจาปี 2562)
2874 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ (โครงการทาบุญคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ประจาปี 2562)
2875 ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์พิธีสงฆ์ (โครงการทาบุญคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ประจาปี 2562)
2876 ขออนุมัติซอื้ ดอกไม้ (โครงการทาบุญคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ประจาปี 2562)
2877 ขออนุมัติจัดซือ้ ครีมนวด (โลชั่น) (โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนิสิต)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
PR1800062030006 4/3/2019
เสนอราคา 400 บาท
11,600.00
11,600.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ชุนกราฟฟิก/เสนอราคา
PO1800062030001 5/3/2019
11,600 บาท
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุนรักษ์/เสนอราคา 1,000 บาท PR1800062030015 6/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

990.00

990.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจิปาถะ/เสนอราคา 990 บาท

PR1800062030016

6/3/2019

-

-

120.00

120.00 เฉพาะเจาะจง

7/3/2019

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
PR1800062030017
เสนอราคา 120 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ชิตวิเศษทัวร์/เสนอ PO1800062030002
ราคา 30,000 บาท

12/3/2019

-

-

420.00

420.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/ PR1800062030028
เสนอราคา 420 บาท

13/3/2019

-

-

1,025.00

1,025.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเจียบฮวด/เสนอราคา 1,025 บาท PR1800062030052

26/3/2019

-

-

2,475.00

2,475.00 เฉพาะเจาะจง

26/3/2019

-

-

450.00

450.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์/เสนอราคา PR1800062030053
2,475 บาท
ร้านดอกไม้หยก/เสนอราคา 450 บาท PR1800062030051

26/3/2019

-

-

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จากัด สาขา PR1800062030055
บางแสน/เสนอราคา 2,300 บาท

27/3/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
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2878 ขออนุมัติจัดซือ้ ถุงซิปล็อค (โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
450.00
450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จากัด สาขา PR1800062030054 27/3/2019
บางแสน/เสนอราคา 450 บาท

2879 ขออนุมัติจัดซือ้ ผ้าล็อค(โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต)
2880 ขออนุมัติค่ากระเช้าดอกไม้ (การกีฬาแห่งประเทศไทย)

1,530.00

1,530.00 เฉพาะเจาะจง

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

2881 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 8
มีนาคม 2562 เพื่อรับ-ส่ง อาจารย์กลับจากเข้าร่วม
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุม
คณะกรรมการกากับโครงการระดับชาติ (Project
Steering Committee (PSC) ) ณ สานักอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
2882 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์ ประกอบการเลีย้ งสัตว์น้า
จานวน 7 รายการ เพื่อใช้สาหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนและงานวิจัย ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางทะเล

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

9,340.00

2883 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 3 รายการ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการรายวิชาโรคและพยาธิ
สัตว์น้า,การจัดการสุขภาพสัตว์น้าขั้นสูง (ป.โท) และ
วิชาปัญหาพิเศษ
2884 ขออนุมัติซอื้ คีมคีบแบบบาง จานวน 10 อัน เพื่อใช้ใน
การเรียนปฏิบัติการศึกษาสัตว์หน้าดินและปลูกปลาวัย
อ่อนในรายวิชาปัญหาพิเศษ
2885 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 13
มีนาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งวิทยากรรายวิชา 834465
การจัดการสถานแสดงพันธุส์ ัตว์น้าสาธารณะ (ดร.วร
เททพ มุธุวรรณ)

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านยาเทพประสิทธิ์/เสนอราคา
1,530 บาท
ร้าน Kalaya FLORIST/เสนอราคา
500 บาท
นายสมมิตร เจริญพร

PR1800062030056

27/3/2019

-

-

PR1800062030057

27/3/2019

-

-

PR2100062030008

7/3/2019

-

-

9,340.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสุรีย์ฟาร์ม (ท่าใหม่),ร้านท่ใหม่
เสาเข็ม,น.ส.ลัดดาวัลย์ พรพานิช

PR2100062030012

8/3/2019

-

-

8,667.00

8,667.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัด PR2100062030011

8/3/2019

-

-

8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ควอเตอร์ แล็บ แอนด์ ที ไซ
เอนซ์ จากัด

PR2100062020037

11/3/2019

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2100062030014

12/3/2019

-

-
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2886 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 20
มีนาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งอาจารย์ รายวิชา 834465
การจัดการสถานแสดงพันธุส์ ัตว์น้าสาธารณะ (ดร.วรเทพ
มุธุวรรณ)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร เจริญพร
PR2100062030016 19/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2887 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศวันที่ 27
มีนาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งวิทยากรรายวิชา834465 การ
จัดการสถานแสดงพันธุส์ ัตว์น้าสาธารณะ (ดร.เสาวภา
สวัสดิพ์ ีระ) รับจากบ้านพัก จ.ชลบุรี มาสอน ณ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2100062030017

26/3/2019

-

-

2888 ขออนุมัติจ้างปูกระเบื้องยางห้อง L507 และเปลีย่ น
ปลัก๊ กาวคู่ เนื่องจากกระเบื้องยางชารุดจึงจาเป็นต้อง
ดาเนินการปูกระเบีุองและเปลีย่ นปลัก๊ ไฟห้อง L506

9,800.00

9,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์

PR2300062030002

1/3/2019

-

-

2889 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอนใน
รายวิชากระบวนการผลิตเครือ่ งประดับ
2890 ขออนุมัติจ้างทาปกผ้าไหมแท้ขนาดปกเอ 4 จานวน 2
ปก เพื่อเป็นเอกสาร/หนังสือในการลงนามเอกสาร
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

11,772.14

11,772.14 เฉพาะเจาะจง

รจนาเจียรนัย

PR2300062020012

1/3/2019

-

-

1,498.00

1,498.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดภัทรการพิมพ์

PR2300062030001

1/3/2019

-

-

2891 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดแสดงผลงาน Prima Metal Clay
และ Spoke จานวน 1 งาน
2892 ขออนุมัติจ้างเหมาพัฒนาสินค้า จานวน 1 บูท เพื่อใช้ใน
โครงการ ''Eastern creative fair 2019''
2893 ขออนุมัติจ้างเหมาพัฒนาสินค้าจานวน 1 บูท เพื่อใช้ใน
โครงการ ''Eastern creative fair 2019''

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวกนกพร เหล่ามงคลชัย

PR2300062030023

6/3/2019

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุปราณี สุริยะ

PR2300062030024

6/3/2019

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปลายมีนา สันพงษ์

PR2300062030025

6/3/2019

-

-
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2894 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันที่ 8 และ 11 มีนาคม
2562 เพื่อรับ-ส่งเข้าร่วมโครงการ ''Eastern creative
fair 2019''
2895 ขออนุมัติจ้างเหมาแต่งหน้า ทาผม คณะนิสิตในกิจกรรม
เดินแบบ ในโครงการ ''Eastern creative fair 2019''

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,000.00
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์
PR2300062030027 6/3/2019

29,000.00

29,000.00 เฉพาะเจาะจง

2896 ขออนุมัติจ้างเหมายานพานะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 11
มีนาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งเจ้าหน้าที่และนิสิตช่วยเก็บ
อุปกรณ์ในการจัดงาน Eastern Creative Fair 2019

4,500.00

2897 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 14
มีนาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งคณบดีคณะอัญมณี เข้าร่วม
ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นางสาวกนกพร นุมหันต์

PR2300062030026

6/3/2019

-

-

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2300062030028

11/3/2019

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2300062030034

13/3/2019

-

-

2898 ขออนุมัติจ้างสาเนาเอกสารและเข้าเล่ม /อุปกรณ์ เพื่อ
เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะอัญมณี

1,316.70

1,316.70 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2300062030039

18/3/2019

-

-

2899 ขออนุมัติซอื้ วัสดุในการประกอบโครงการ จานวน 1
โครงการ เพื่อใช้ในโครงการแสดงผลงานวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ของนิสิตคณะอัญมณี (Gems and
Jewelry Academic Fair) ประจาปีการศึกษา 2562

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านท่าใหม่เสาเข็ม,ร้านโฆสิตวิทยา

PR2300062030043

21/3/2019

-

-

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านออฟฟิศ มาร์ต

PR2300062030049

22/3/2019

-

-

2900 ขออนุมัติซอื้ ใบประกาศนียบัตร ขนาด A4 จานวน 3 ห่อ
เพื่อใช้พิมพ์ใบประกาศนียบัตรให้นิสิตคณะอัญมณี
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2901 ขออนุมัติซอื้ หนังสือ Business Research Methods
(IE) จานวน 2 เล่ม เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการ
จัดการเรียนสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2902 ขออนุมัติค่าของที่ระลึกผูแ้ ทนสถานประกอบการ
จานวน 10 คน เพื่อมอบให้กับผูแ้ ทนสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Co-op Experience
Sharing Day (14มี.ค.62)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,768.00
1,768.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2400062030017 5/3/2019

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

2903 ขออนุมัติค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1
กช 637 เพื่อใช้ในการเดินทางปฏิบัติงานราชการของ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

80.00

80.00 เฉพาะเจาะจง

2904 ขออนุมัติค่าน้าดืม่ ถังใส จานวน 48 ถัง เพื่อใช้ในการ
บริโภค ประจาแต่ละชั้น ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ

1,680.00

2905 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร 3 เครือ่ ง ชั้น 9 เพื่อใช้ในงาน
สานักงาน/งานจัดการเรียนการสอน และพิมพ์เอกสาร
งานวิชาการของคณาจารย์
2906 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ขนาด 18.90 ลิตร จานวน 60 ถัง
และขนาด 600 มล. จานวน 60 แพ็ค เพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภคภายในสานักงานของคณะฯ
2907 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ถังใส จานวน 26 ถัง เพื่อใช้ในการ
บริโภคภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติของคณะฯ
ประจาแต่ละชั้น
2908 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน 1 รายการ (ฟิล์มแฟกซ์ 2
ม้วน) สาหรับใช้กับเครือ่ งโทรสาร (แฟกซ์) ในห้อง
สานักงาน209

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านGift House

PR2400062030029

6/3/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR2400062030030

6/3/2019

-

-

1,680.00 เฉพาะเจาะจง

นส.จี๊ด มณีรัตน์

PR2400062030028

6/3/2019

-

-

4,267.70

4,267.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
จากัด

PR2400062030027

6/3/2019

-

-

5,700.00

5,700.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสุภรทิพย์

PR2400062030042

14/3/2019

-

-

910.00

910.00 เฉพาะเจาะจง

นส.จี๊ด มณีรัตน์

PR2400062030041

14/3/2019

-

-

1,840.40

1,840.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคเซิฟ ซัพพลาย จากัด

PR2400062030047

15/3/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2909 ขออนุมัติจ้างเหมาเดินปลัก๊ ไฟ บริเวณงาน Job fair 50
จุด สาหรับสถานประกอบการออกบูธ ในโครงการ
วันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครัง้ ที่ 9 (28มีค62)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
7,500.00
7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ
PR2400062030056 20/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2910 ขออนุมัติค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ จานวน 8 รายการ เพื่อ
ใช้ในการตกแต่งสถานที่ของโครงการสัมมนาทาง
วิชาการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ''เตรียมความ
พร้อม สาหรับกฎหมายคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ ปี
62''(29มี.ค.62)

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR2400062030054

20/3/2019

-

-

2911 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์เลเซอร์ จานวน 1 หลอด
และหมึกเครือ่ งพิมพ์อิงค์เจ็ท จานวน 2 ขวด สาหรับใช้
พิมพ์งานเอกสารทางราชการต่างๆ ในสานักงานคณบดี
ของคณะฯ

3,700.00

3,700.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR2400062030053

20/3/2019

-

-

2912 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
เพื่อใช้ในการเดินทางรับ-ส่ง วิทยากรที่เข้าร่วมโครงการ
The 4th Tourist Expert Training (29มี.ค.62)

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR2400062030063

21/3/2019

-

-

2913 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
เพื่อใช้ในการเดินทางรับ-ส่ง วิทยากรที่เข้าร่วมโครงการ
The 4th Tourist Expert Training (24มี.ค.62)

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR2400062030061

21/3/2019

-

-

2914 ขออนุมัติจ้างเหมาทาไวนิล 2 ผืน สาหรับตกแต่งสถานที่
บริเวณหน้างานและบนเวที โครงการวันสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออก ครัง้ ที่ 9 (28มีค62)
2915 ขออนุมัติจ้างทาโล่รางวัล 7 อัน สาหรับมอบให้สถาน
ประกอบการดีเด่นและนิสิตโครงงานชนะเลิศ โครงการ
วันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครัง้ ที่ 9 (28มีค62)

2,520.00

2,520.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านหนึ่งศิลป์

PR2400062030064

21/3/2019

-

-

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบางแสนราลึก

PR2400062030066

21/3/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2916 ขออนุมัติจ้างทาและพิมพ์สูจิบัตร 800 เล่มสาหรับ
ผูเ้ ข้าร่วมงาน โครงการวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก
ครัง้ ที่ 9 (28มีค62)
2917 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก (แก้วน้ามาร์คมุก) เพื่อมอบ
ให้กับวิทยากรและผูแ้ ทนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
The 4th Tourist Expert Training(24-29มี.ค.62)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
17,120.00
17,120.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ออล อิน วัน เพรส PR2400062030065 21/3/2019
แอนด์ ซัพพลาย

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR2400062030060

21/3/2019

-

-

2918 ขออนุมัติจ้างทาป้ายไวนิล จานวน 2 ป้าย สาหรับใช้
ตกแต่งสถานที่และประชาสัมพันธ์โครงการ The 4th
Tourist Expert Training(24-29มี.ค.62)

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านหนึ่งศิลป์

PR2400062030059

21/3/2019

-

-

2919 ขออนุมัติค่าวัสดุสานักงาน (หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP รุน่
CE278A 3 กล่อง) สาหรับใช้ในการจัดพิมพ์งาน
เอกสารต่างๆ ของโครงการวันสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออก ครัง้ ที่ 9(28 มี.ค. 62)

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR2400062030067

22/3/2019

-

-

2920 ขออนุมัติค่าวัสดุสานักงาน จานวน 10 รายการ เพื่อใช้
เป็นวัสดุสานักงานในการดาเนินงานจัดโครงการวันสห
กิจศึกษาภาคตะวันออก ครัง้ ที่ 9(28มี.ค.62)

5,349.87

5,349.87 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR2400062030068

22/3/2019

-

-

2921 ขออนมัติค่าจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จานวน 2
คัน เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าร่วมโครงการดูงาน
ภาพรวมอุตสาหกรรมที่พัก (พัทยา-A La carte/Buffet)
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม(1เม.ย.62)

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายกรกวรรษ ไพฑูรย์

PR2400062030069

25/3/2019

-

-

2922 ขออนุมัติจ้างทาบูเก้ดอกไม้สด จานวน 10 ช่อ สาหรับติ
ดอกแขกผูท้ รงคุณวุฒิร่วมงานโครงการวันสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออก ครัง้ ที่ 9 (28มีค62)

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้เจี๊ยบฟลาวเวอร์

PR2400062030070

26/3/2019

-

-
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2923 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1
คัน เพื่อใช้ในการเดินทางรับ-ส่งวิทยากรที่เข้าร่วม
โครงการ Training on digital tools (31มี.ค.-6เม.ย.
62)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิง์ าม
PR2400062030073 27/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2924 ขออนุมัติค่าของที่ระลึก(เบญจรงค์ 3 ชิ้น) เพื่อมอบเป็น
ของที่ระลึกให้กับวิทยากรที่เข้าร่วมโครงการ Training
on digital tools (31มี.ค.-6เม.ย.62)

2,160.00

2,160.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR2400062030072

27/3/2019

-

-

2925 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทย เดือนมีนาคม 2562
2926 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานภายใน
คณะ
2927 ขออนุมัติเบิกค่าน้ามันรถรับส่งเอกสาร เดือนมีนาคม
2562
2928 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการพาหนะ-โครงการ
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ วันที่ 9 มีนาคม 2562

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR2700062030002

1/3/2019

-

-

13,900.00

13,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายพินิต เผ่าจินดา/ เสนอราคา
4,981 บาท
ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY /
เสนอราคา 6,934.50 บาท

PR2700062030003

1/3/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

PR2700062030001

1/3/2019

-

-

12,500.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด แชมป์มหานคร
ทราเวล /เสนอราคา 12,500 บาท

PO2700062030002

11/3/2019

-

-

2929 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ ของที่ระลึก -โครงการทัศนศึกษา
พืชสมุนไพรในรายวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์และ
พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน วันที่ 30 มีนาคม 2562
2930 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการรวบรวมตายาเพื่อการ
เรียนการสอนในกลุม่ รายวิชาชีพ
2931 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ หลอดไฟฟ้า LED

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเรือนธรรมชาติ
ราคา 1,000 บาท

/ เสนอ

PR2700062030017

19/3/2019

-

-

5,999.70

5,999.70 เฉพาะเจาะจง

PR2700062030018

19/3/2019

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

PR2700062030019

21/3/2019

-

-

2932 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ วัสดุโครงการคนเก่ง คนดี มีความ
เป็นไทย รดน้าขอพรผูใ้ หญ่ ประจาปี 2562

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านต้นบุญการพิมพ์
/ เสนอ
ราคา 4,909.80 บาท
กังสดาลฮาร์ดแวร์ / เสนอราคา
2,800 บาท
ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ /เสนอราคา
1,080 บาท

PR2700062030020

25/3/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2933 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ในโครงการสุขภาพดี วิถี
ไทย ดูแลกายใจ กับหมอยาท่าบางแสน วันที่ 2 เมษายน
2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
12,000.00
12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ,ร้านเบ็ดเตล็ด,บ.บัณฑิตส PR2700062030029 28/3/2019
เตชั่นเนอรี่ จากัด , ร้านบ้านดินดา,
ร้านเคีย้ งเจริญ, ณ แฟชั่น และหจก.
แต้ฮุยล้ง /เสนอราคา 6,576.36 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2934 ขออนุมัติเบิกค่าจัดจ้างเหมาบริการต่าง ๆ โครงการ
สุขภาพดี วิถีไทย ดูแลกายใจ กับหมอยาท่าบางแสน
วันที่ 4 เมษายน 2562

15,900.00

15,900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน LARGE FORTUNE 18, ร้าน
PR2700062030026
ซังชัวรี่ แฟชั่น, นายนัทธิ์ สูค่ วาม
สมบูรณ์ และนายพรพจน์
โพธิบัลลังก์ /เสนอราคา 15,900 บาท

28/3/2019

-

-

2935 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์และป้ายไวนิลใน
โครงการสุขภาพดี วิถีไทย ดูแลกายใจ กับหมอยาท่า
บางแสน วันที่ 2 เมษายน 2562

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน Infinity Copy Print, ร้านธีรเดช PR2700062030027
และบริษัท 789 สดูดิโอแอนด์แอด
เวอร์ไทซิง่ จากัด / เสนอราคา 3,854
บาท

28/3/2019

-

-

2936 ขออนุมัติจัดของที่ระลึกในโครงการสุขภาพดี วิถีไทย
ดูแลกายใจ กับหมอยาท่าบางแสน วันที่ 2 เมษายน
2562
2937 ขออนุมัติซอื้ วัสดุและเบิกเงินค่าสร้างโรงเรือนเลีย้ งแกะ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเรือนธรรมชาติ / เสนอราคา
740 บาท

28/3/2019

-

-

21,626.95

21,626.95 เฉพาะเจาะจง

ร้านสินวัฒนา,หจก.ชัยประดิษฐ์,หจก. PR2800062030001
เหล็กวัฒนา,ร้านวัฒนาโลหะกิจ

4/3/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR2800062030032

28/3/2019

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์
จากัด
นายธนาวุฒิ สุรพรรณ

PR3300062030003

4/3/2562

-

-

3,190.00

3,190.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านศิลปะโฆษณา

PR3300062030004

4/3/2562

-

-

2938 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
วิชาปัยหาพิเศษ(761493) อ.สมคิด ใจตรง
2939 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์
โครงการส่งเสริมการพัฒนานิสิตด้วยการเข้าร่วมและ
นาเสนอผลงานทางวิชาการฯ
2940 ขออนุมัติจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างจัดทาป้ายไวนิล
โครงการส่งเสริมการพัฒนานิสิตด้วยการเข้าร่วมและ
นาเสนอผลงานทางวิชาการฯ
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PR2700062030028

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2941 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเครือ่ ง
ถ่ายเอกสาร
2942 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ไปกลับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
2943 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง
2944 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุโครงการ บูรพาสระแก้ว
ร่วมใจอาลานิสิตจบใหม่ปีการศึกษา 2561
2945 ขออนุมัติจัดซือ้ พวงมาลัย ดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา ดอกไม้ใส่
แจกันศาลฯ ของ งานทาบุญวันคล้ายวันสถาปนา
วิทยาลัยฯ ครบรอบ 11 ปี
2946 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งไทยธรรม จานวน 9 ชุด งาน
ทาบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 11 ปี
2947 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซักผ้าคลุมที่นั่งพระ
จานวน 1 งาน ของ งานทาบุญวันคล้ายวันสถาปนา
วิทยาลัยฯ
2948 ขออนุมัติจัดซือ้ และเบิกเงินค่าก๊อกน้าห้องน้าหญิง ชั้น 2
จานวน 1 งาน
2949 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจดหมายข่าว RMCS ปีที่
11 ฉบับที่ 4 จานวน 100 ชุด
2950 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร จานวน 1 ตัว

2951 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,540.44
2,540.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จากัด
PR3300062030013 8/3/2562
3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง

1,850.00

นางกุหลาบ สองขุนทด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR3300062030021

22/3/2562

-

-

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR3300062030029

29/3/2562

-

-

PR3300062030028

29/3/2562

-

-

1,850.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บี.พี.เพื่อนนักเรียน และวิโรจน์
พานิช
กัลยา ดอกไม้สด

PR3400062030018

12/3/2562

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

PR3400062030017

12/3/2562

-

-

650.00

650.00 เฉพาะเจาะจง

คุณอร ซักรีด

PR3400062030019

12/3/2562

-

-

1,885.00

1,885.00 เฉพาะเจาะจง

ไพรเวชค้าวัสดุ

PR3400062030028

22/3/2562

-

-

5,550.00

5,550.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ.พี.บลูปริน้ ท์

PR3400062030029

22/3/2562

-

-

114,837.75

114,837.75 เฉพาะเจาะจง

4/3/2019

-

-

10,004.50

10,004.50 เฉพาะเจาะจง

6/3/2019

-

-

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ PO3600062030001
ไทย) จากัด ราคาที่ตกลงจ้าง
114,837.75 บาท
บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จากัด
PO3600062030002
ราคาที่ตกลงซือ้ 10,004.50 บาท
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2952 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 7 รายการ
2953 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง อาจารย์นิเทศนิสิตโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2561 ณ
โรงพยาบาลตราด จ.ตราด ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.
2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,951.37
2,951.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR3600062030021 7/3/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 2,951.37 บาท
3,500.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก PR3600062030027 8/3/2019
ลงจ้าง 3,500 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

2954 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง อาจารย์นิเทศนิสิตโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2561 ณ
โรงพยาบาลนครนายก จ.นครนายก ในวันที่ 25 มีนาคม
พ.ศ.2562

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก
ลงจ้าง 3,000 บาท

PR3600062030024

8/3/2019

-

-

2955 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง อาจารย์ออกนิเทศโครงการฝึกปฏิบัติงาาน
วิชาชีพเทคนิคฯ ณ โรงพยาบาลระยอง ในวันที่ 3
เมษายน 2562

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก
ลงจ้าง 2,000 บาท

PR3600062030026

8/3/2019

-

-

2956 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง อาจารย์ออกนิเทศโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2561 ณ
โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 1 เมษายน 2562

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600062030025
4,000 บาท

8/3/2019

-

-

2957 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถสองแถว จานวน 3คัน
เพื่อรับ-ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานธนาคา
เลือดประจาปีการศึกษา 2561 ณ โรงพยาบาลศูนย์
ชลบุรี ในวันที่ 19 มีนาคม 2562

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมเกียรติ เดชศักดา ราคาที่ตก PR3600062030023
ลงจ้าง 1,500 บาท

8/3/2019

-

-

2958 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ในครัวเรือน จานวน 73
รายการ

30,933.00

30,933.00 เฉพาะเจาะจง

PO3600062030003

11/3/2019

-

-

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิง่ มอลล์จากัด
(มหาชน) ราคาที่ตกลงซือ้ 30,933
บาท
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2959 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร จานวน 6 หลอด
2960 ขออนุมัติจัดซือ้ ถังดับเพลิงสีเขียว ขนาด 10 ปอนด์
จานวน 5 ถัง
2961 ขออนุมัติซ่อมแซมเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้าระบบสารองไฟ
จานวน 1 งาน
2962 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการเปลีย่ นสายไฟปลัก๊ กราว
จานวน 1 งาน
2963 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
โภชนาการคลินิก 1 (โรคหัวใจและไขมันในเลือด ครัง้ ที่
1) อ.นริศาสารอง
2964 ขออนุมัติจัดซือ้ ถุงมือแพทย์ไม่มีแป้ง จานวน 60 กล่อง
2965 ขออนุมัติจัดซือ้ นาฬิกาจับเวลา จานวน 4 ชิ้น
2966 ขออนุมัติซ่อมแซมเครือ่ งอัลตราซาวน์ร่วมกับ
กระแสไฟฟ้า จานวน 2 เครือ่ ง
2967 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการติดตัง้ กล่องเสียงกระดิง่ พร้อม
สวิช จานวน 1 งาน
2968 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสารเคมี จานวน 2 รายการ เพื่อใช้
สาหรับการเรียนการสอนในรายวิชา Hemato 2
2969 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชา 68549359
โครงงานทางพยาธิวิทยา (อ.ปิยะพงษ์สารองจ่าย)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
19,200.00
19,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาที่ตกลง PO3600062030004 14/3/2019
ซือ้ 19,200 บาท
12,840.00
12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลพีพี อนันตทรัพย์ จากัด PO3600062030005 14/3/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 12,840 บาท
5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

1,669.33

1,669.33 เฉพาะเจาะจง

11,556.00

11,556.00 เฉพาะเจาะจง

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง

20,330.00

20,330.00 เฉพาะเจาะจง

5,136.00

5,136.00 เฉพาะเจาะจง

3,220.00

3,220.00 เฉพาะเจาะจง

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนี
ราคาที่ตกลงจ้าง 5,500 บาท
นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน์ราคาที่
ตกลงจ้าง 2,500 บาท
เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน
สาขาที่ 00083ราคาที่ตกลงซือ้
1,669.33 บาท
บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด ราคา
ตกลงซือ้ 11,556 บาท
บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด ราคา
ที่ตกลงซือ้ 3,210 บาท
บริษัท พี.เอส.บี. เมดิคอล จากัด
ราคาที่ตกลงจ้าง 20,330 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ไอเดียอีส ราคาที่
ตกลงจ้าง 5,136 บาท
บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 3,220 บาท

PR3600062030042

12/3/2019

-

-

PR3600062030045

13/3/2019

-

-

PR3600062030053

14/3/2019

-

-

PO3600062030006

15/3/2019

-

-

PR3600062030069

21/3/2019

-

-

PO3600062030007

25/3/2019

-

-

PR3600062030063

21/3/2019

-

-

PR3600062030068

21/3/2019

-

-

บริษัท เอส.เอ็ม.เคมิคอล ซัพพลาย
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 6,000 บาท

PR3600062030061

21/3/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2970 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
โภชนาการคลินิก 1 เรือ่ งโรคหัวใจและไขมันในเลือด
ครัง้ ที่ 2 (อ.ปอสารองจ่าย)
2971 ขออนุมัติจัดซือ้ ธงนาทางหนีไฟ จานวน 3 ชุด เพื่อใช้
สาหรับโครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
คณะสหเวชศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2562 ในวันที่
พฤหัสที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,357.76
1,357.76 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน PR3600062030071 21/3/2019
สาขาที่ 00083 ราคาที่ตกลงซือ้
1,357.76 บาท
907.18
907.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR3600062030062 21/3/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 907.18 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

2972 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับส่ง ดร.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์ มาสอนรายวิชา
682351 และ 682352 วันที่ 2 เมษายน 2562

3,100.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง
จ้าง 3,100 บาท

PR3600062030073

22/3/2019

-

-

2973 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับส่ง ดร.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์ มาสอนรายวิชา
682351 และ 682352 วันที่ 9 เมษายน 2562

3,100.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง
จ้าง 3,100 บาท

PR3600062030072

22/3/2019

-

-

2974 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการติดตัง้ ระบบแลนพร้อมอุปกรณ์
ห้องสโมสรนิสิต
2975 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์สี จานวน 2 กล่อง

7,100.00

7,100.00 เฉพาะเจาะจง

PR3600062030074

25/3/2019

-

-

8,950.00

8,950.00 เฉพาะเจาะจง

PR3600062030075

25/3/2019

-

-

2976 ขออนุมัติจัดซือ้ จัดจ้างวัสดุการเรียนการสอน จานวน 4
รายการ โครงงานวิจัยชีวเวชศาสตร์ (อ.อุไรภรณ์สารอง
จ่าย4,560นิสิต167.25)
2977 ขออนุมัติจัดซือ้ นาฬิกา จานวน 2 เรือน เพื่อใช้สาหรับ
การเรียนการสอนรายวิชาโภชนบาบัด

4,727.25

4,727.25 เฉพาะเจาะจง

PR3600062030078

26/3/2019

-

-

2,585.00

2,585.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธิก์ ันโตราคาที่ตก
ลงจ้าง 7,100 บาท
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาที่ตกลง
ซือ้ 8,950 บาท
ร้านฐิติพงษเภสัช,ทวีโชคเภสัช,คุณยล
ดา วรดิถี ราคาที่ตกลงซือ้ 4,727.25
บาท
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิง่ มอลล์จากัด
(มหาชน) ราคาที่ตกลงซือ้ 2,585 บาท

PR3600062030082

27/3/2019

-

-

2978 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 6 เครือ่ ง

9,416.00

9,416.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียริง่ จากัด PR3600062030081
ราคาที่ตกลงจ้าง 9,416 บาท

27/3/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2979 ขออนุมัติจัดซือ้ แก๊ส จานวน 1 ถัง (อ.อลงกตสารองจ่าย)
2980 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
โภชนาการคลินิก 1 เรือ่ ง Medical Nutrition
Therapy for HIV and AIDS ครัง้ ที่ 1 (อ.นริศาสารอง
จ่าย)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
380.00
380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้าแข็งเผือก ราคาที่ตกลงซือ้
PR3600062030083 27/3/2019
380 บาท
1,502.31
1,502.31 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน PR3600062030084 27/3/2019
สาขาที่ 00083 ราคาที่ตกลงซือ้
1,502.31 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

2981 ซือ้ หน่วยความจาหลัก RAM ขนาด4GB จานวน 24 ตัว

29,520.00

29,520.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PO3800062030001

4/3/2562

-

-

2982 ซือ้ หมึกสาหรับเครือ่ งถ่ายเอกสารยีห่ ้อริโก้ จานวน 5
หลอด
2983 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน
1 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - สานักงานเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ในวันที่ 8 มี.ค. 62 ในการเดินทางเข้าร่วม
กลัน่ กรองขอเสนอข้อเสนอโครงการพัฒนากาลังคน

18,800.00

18,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PO3800062030002

5/3/2562

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062030048

6/3/2562

-

-

2984 เช่าอุปกรณ์สาหรับใช้ในการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
นิสิตชั้นปีที่ 4 และ Informatics Night ประจาปี
การศึกษา 2561
2985 ขออนุมัติเบิกค่าน้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
2986 จ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ จานวน 1 คัน
และรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน ในวันที่ 21 -24
มีนาคม 2562
2987 จ้างทาตรายาง จานวน 26 อัน
2988 ซือ้ ของที่ระลึก (ถุงอาหารทะเลแห้ง) จานวน 1 ชุด
2989 ซือ้ สายแปลงสัญญาณภาพ จานวน 1 ชิ้น

57,900.00

57,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายวันชนะ อ่วมขันธ์

PO3800062030004

7/3/2562

-

-

100.00
77,000.00

100.00 เฉพาะเจาะจง
77,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ธิดามหานคร
นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062030063
PO3800062030003

7/3/2562
7/3/2562

-

-

5,930.00
500.00
2,290.00

5,930.00 เฉพาะเจาะจง
500.00 เฉพาะเจาะจง
2,290.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์
คุณฑิภาพร พรายน้า
บริษัท เอส พี วี ไอ จากัด (มหาชน)

PR3800062030074
PR3800062030075
PR3800062030073

8/3/2562
8/3/2562
8/3/2562

-

-

2990 จ้างเหมายานพาหนะ รถตูป้ รับอากาศ จานวน 9 คัน

25,200.00

25,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PO3800062030005

11/3/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

2991 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางจาก ม.บูรพา ถึง ม.ศรีปทุม บางเขน ถึง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลับ ม.บูรพา
ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิง์ าม
PR3800062030082 11/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2992 จ้างเหมายานพาหนะ รถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง สานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล ในวันที่ 14 มีนาคม 2562

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062030081

11/3/2562

-

-

2993 ซือ้ วัสดุ(ช่อดอกไม้) จานวน 8 ช่อ สาหรับมอบใน
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปี 4 และ Informatics
Night ประจาปีการศึกาา 2561
2994 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
2995 ซือ้ วัสดุ สาหรับใช้ในการแสดงของนิสิตสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และฝ่ายอเมริกันเชียร์
เพื่อใช้จัดการแสดงในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปี 4
และ Informatics Night

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน Kalaya Florist

PR3800062030083

12/3/2562

-

-

100.00
8,000.00

100.00 เฉพาะเจาะจง
8,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ธิดามหานคร
#REF!

PR3800062030090
PR3800062030111

13/3/2562
13/3/2562

-

-

2996 ซือ้ วัสดุ (โล่คริสตัล) จานวน 6 อัน
2997 ซือ้ น้าดืม่ ถัง จานวน 63 ถัง
2998 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศจานวน 1
คัน เดินทางไป ม.บูรพา - สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันที่
21 มี.ค. 62 และเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ ม.บูรพา ในวันที่ 24 มี.ค. 62

9,000.00
2,205.00
4,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,205.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางโสภาค์พักตร์ หร่ายเจริญ
ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน
นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062030092
PR3800062030125
PR3800062030129

13/3/2562
18/3/2562
19/3/2562

-

-

2999 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน
1 คัน สาหรับอานวยความสะดวกในการเดินทางให้กับ
อาจารย์ในการเดินทางไปราชการในจังหวัดเชียงราย ใน
วันที่ 21-24 มีนาคม พ.ศ. 2562

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายบุญหยก เรือนคา

PR3800062030131

19/3/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3000 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน
1 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - ศูนย์เทคโนโลย
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี ใน
วันที่ 25 มี.ค. 62

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,500.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิง์ าม
PR3800062030130 19/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

3001 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
3002 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน จานวน 16 รายการ สาหรับ
ใช้งานภายในคณะ
3003 ขออนุมัติซ่อมจอคอมพิวเตอร์ 19.5 นิ้ว จานวน 5
เครือ่ ง สาหรับใช้ในการเรียนการสอนห้อง IF4C04
3004 ขออนุมัติซอื้ ปลัก๊ ไฟ 4 ช่อง 2 USB จานวน 3 อัน
สาหรับใช้ในการต่อพ่วงคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียน
การสอน
3005 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน
1 คัน เดินทางไปกลับ สุวรรณภูมิ - ม.บูรพา ในวันที่ 24
มี.ค. 62
3006 จ้างเหมาแม่บ้านทาความสะอาด ห้องเรียน MIT
MIT-S1 MIT-S2 สาหรับเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

100.00
17,926.27

100.00 เฉพาะเจาะจง
17,926.27 เฉพาะเจาะจง

หจก.ธิดามหานคร
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR3800062030135
PO3800062030007

20/3/2562
20/3/2562

-

-

12,500.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO3800062030008

20/3/2562

-

-

2,247.00

2,247.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR3800062030132

20/3/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062030184

22/3/2562

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางพิมพ์พา สิงห์ทอง

PR3800062030185

25/3/2562

-

-

3007 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทาง ไปกลับ ม.บูรพา ถึง โรงแรมมิราเคิลแก
รนด์ หลักสี่ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562
3008 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
3009 จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาค

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062030189

26/3/2562

-

-

100.00
9,971.55

100.00 เฉพาะเจาะจง
9,971.55 เฉพาะเจาะจง

PR3800062030197
PR3900062030012

27/3/2562
12/3/2562

-

-

PO3900062030002

19/3/2562

-

-

PO3900062030001

19/3/2562

-

-

3010 ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์สี

14,900.00

3011 ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์

19,200.00

หจก.ธิดามหานคร
นายคาสวย โคตรศรีเมือง/เสนอราคา
9,971.55 บาท
14,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา
14,900.00 บาท
19,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา
19,200.00 บาท
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3012 ขอซือ้ ของที่ระลึก
3013 ขอซ่อมแซมลูกกุญแจประตูกระจก
3014 ขอจ้างเหมายานพาหนะ
3015 ขอซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ
3016 ขอจ้างเหมายานพาหนะ
3017 จ้างบุคคลปฏิบัติงาน
3018 จ้างบุคคลปฏิบัติงาน
3019 ขอจ้างเหมาบริการยานพาหนะ
3020 ขอซือ้ น้ามันเชื้อเพลิง
3021 ขอความเห็นชอบเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 14
เครือ่ ง จานวน 6 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน2562เดือนกันยายน 2562 เพื่อรองรับการทางานของ
บุคลากรสถาบันภาษา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
720.00
720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 720.00 บาท
200.00
200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ ปันดี/เสนอราคา
200.00 บาท
26,000.00
26,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดชิตวิเศษทัวร์/เสนอ
ราคา 26,000.00 บาท
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธิก์ ันโต/เสนอ
ราคา 3,000.00 บาท
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิสูตร์ อาไพผล/เสนอราคา
3,000.00 บาท
16,000.00
16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ์ พุดหอม/เสนอราคา
16,000.00 บาท
16,000.00
16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา ศรีใจอินทร์/เสนอ
ราคา 16,000.00 บาท
7,000.00
7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิสูตร์ อาไพผล/เสนอราคา
7,000.00 บาท
300.00
300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท
89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เดชาติวงศ์ กรุป๊

3022 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ จ้าง-หมึกสีดา เครือ่ งรุน่ EZ
201A ขนาด A4 เพื่อใช้ทาข้อสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
และเอกสารทั่วไปของสถาบันภาษา

7,062.00

7,062.00 เฉพาะเจาะจง

3023 ขออนุมัติจ้างเดินสายเมนโทรศัพท์ เบอร์ภายใน 2215
ภายในอาคาร 60 พรรษามหาราชินี

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR3900062030030 19/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR3900062030029

19/3/2562

-

-

PO3900062030003

21/3/2562

-

-

PR3900062030038

20/3/2562

-

-

PR3900062030043

21/3/2562

-

-

PO3900062030004

27/3/2562

-

-

PO3900062030005

27/3/2562

-

-

PR3900062030056

27/3/2562

-

-

PR3900062030055

27/3/2562

-

-

PO4000062030001

27/3/2019

-

-

ร้านชลบุรีการพิมพ์

PR4000062030023

29/3/2019

-

-

นายยุทธภูมิ ปานสวัสดิ์

PR4100062030008

19/3/2019

-

-
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3024 ขออนุมัติจ้างเหมาปรับรูปแบบอัฒจันทร์ให้เข้ากับ
ลักษณะของโรงละครอาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและ
การแสดง
3025 ขออนุมัติจ้างเหมาช่างแต่งหน้าทาผมให้กับนักแสดง
และนางแบบ
3026 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารประกอบโครงการเตียมค
วามพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษา
3027 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาครุภัณฑ์ (จักร)
3028 ขออนุมัติจ้างเหมาวงดนตรีโฟล์คซองและวงดนตรี Jazz
Band
3029 ขออนุมัติจ้างเหมาผูก้ ากับการเดินแบบและผูก้ ากับเวที
การแสดง
3030 ขออนุมัติจ้างเหมาการแสดงนาฏศิลป์ไทยและจ้างเหมา
การแสดงเดินแฟชั่นโชว์
3031 ขออนุมัติจ้างเหมาการแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอน
3032 ขออนุมัติจ้างเหมาการแสดงในพิธีเปิดงานและการ
แสดงดนตรีไทยร่วมสมัย
3033 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์เพื่อใช้ในโครงการ
Eastern creative fair 2019
3034 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดนิทรรศการผลงานวิจัยในโครงการ
Eastern creative fair 2019
3035 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
80,000.00
80,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอคอน ดีไซน์/80,000 บาท
PR4200062030013 4/3/2562

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,540.00

1,540.00 เฉพาะเจาะจง

3,660.00
65,000.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นางมณี เทพปฏิมาพร/40,000 บาท PR4200062030021

5/3/2562

-

-

ร้านสดใส ก๊อบปี้/1,540 บาท

PR4200062030023

5/3/2562

-

-

3,660.00 เฉพาะเจาะจง
65,000.00 เฉพาะเจาะจง

สหชัยค้าจักร 2003/3,660 บาท
นายทรงพล พรมจีน/65,000 บาท

PR4200062030015
PR4200062030022

5/3/2562
5/3/2562

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

5/3/2562

-

-

76,000.00

76,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายเชาวลิต มงคลศรีสะอาด/30,000 PR4200062030020
บาท
นายชนะโชค ลีลอย/76,000 บาท
PR4200062030018

5/3/2562

-

-

40,000.00
50,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง
50,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอาไพ บุญรอด/ 40,000 บาท
PR4200062030019
นายวิศรัตน์ สกลทัศน์/50,000 บาท PR4200062030017

5/3/2562
5/3/2562

-

-

8,100.00

8,100.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ/8,100 บาท PR4200062030025

6/3/2562

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโสพล ชิณราด/30,000 บาท

PR4200062030026

6/3/2562

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศรายุทธ ใสยาทา/8,000 บาท

PR4200062030033

13/3/2562

-

-

3036 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุสานักงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

14/3/2562

-

-

3037 ขออนุมัติจ้างเหมาช่างภาพและอุปกรณ์สาธิตการ
ถ่ายภาพสินค้าเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การยกระดับมูลค่าสินค้าและการตลาด

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
PR4200062030036
(มหาชน)/4,429 บาท
นายอัษฎาวุฒิ อุตสาหะ/48,000 บาท PR4200062030041

15/3/2562

-

-
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3038 ขออนุมัติจ้างเหมาระบบเสียงเพื่อใช้ในโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การยกระดับมูลค่าสินค้าและการตลาด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
35,000.00
35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์ เจิมจรุง/35,000 บาท PR4200062030040 15/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

3039 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับมูลค่าสินค้าและ
การตลาด
3040 ขออนุมัติจ้างเหมาการถ่ายทอดสดกิจกรรมและจัดทา
วีดีโอชุดความรูใ้ นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ยกระดับมูลค่าสินค้าและการตลาด
3041 ขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งสถานที่เพื่อใช้ในโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับมูลค่าสินค้าและ
การตลาด”
3042 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร

53,000.00

53,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/53,000 บาท PR4200062030039

15/3/2562

-

-

58,300.00

58,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายชญานนท์ แม้นเผือก/58,300
บาท

PR4200062030042

18/3/2562

-

-

55,000.00

55,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. พรรณนิภา วัฒนดิลกเลิศ/
55,000 บาท

PR4200062030043

18/3/2562

-

-

593.50

593.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR4300062030001

4/3/2019

-

-

3043 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหลักสูตรแก้ไข (2)

1,560.00

1,560.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR4300062030010

5/3/2019

-

-

3044 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายไวนิลโครงการเลือกตัง้ คณะ
กรรมการบริหารสโมสรนิสิตโครงการจัดตัง้ ฯ ประจาปี
2562 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
3045 ขออนุมัติจัดจ้างทาบัตรลงคะแนนเลือกตัง้ โครงการ
เลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตโครงการ
จัดตัง้ ฯ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
3046 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในโครงการเลือกตัง้ คณะ
กรรมการบริหารสโมสรนิสิตโครงการจัดตัง้ ฯ ประจาปี
2562 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
3047 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ
จัดตัง้ คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านหนึ่งศิลป์

PR4300062030019

20/3/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโรจน์สกรีน

PR4300062030017

20/3/2019

-

-

180.00

180.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR4300062030018

20/3/2019

-

-

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านหนึ่งศิลป์

PR4300062030026

27/3/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3048 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการ
จานวน 1 คน ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน กันยายน พ.ศ. 2562)
3049 ขออนุมัติจัดจ้างรถรับส่งคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อประชุมในวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ.
2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
90,000.00
90,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตราวรรณ ด้วงประเสริฐ
PO4300062030001 29/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

3,000.00

3000 เฉพาะเจาะจง

นายเฉลิม จรัลรัมย์

PR4500062030003

1/3/2562

-

-

3050 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน สาหรับใช้งานในการ
บริหารจัดการโครงการเสริมศักยภาพและพัฒนานักวิจัย
รุน่ ใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

3,327.00

3327 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR4500062030005

5/3/2562

-

-

3051 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวาระการประชุม
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครัง้ ที่ 3/2562

1,280.00

1280 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR4500062030006

6/3/2562

-

-

3052 ขอจัดซือ้ วัสดุสาหรับสาหรับใช้งานในโครงการเสริม
ศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุน่ ใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมประเภทนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

446.02

449.02 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR4500062030010

20/3/2562

-

-

3053 ขออนุมัติจัดจ้างทาเอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุน่ ใหม่
ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภท
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครัง้ ที่ 2)

1,000.00

1000 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR4500062030011

21/3/2562

-

-

3054 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน
3055 ทับกระดาษลูกแก้ว จานวน 4 รายการ

2,243.01
50,000.00

2243.01 เฉพาะเจาะจง
50,000.00 เฉพาะเจาะจง

26/3/2562
1/3/2019

-

-

3056 ซือ้ สินค้า อุปกรณ์ประกอบการขายและวัตถุดิบ จานวน
26 รายการ

29,459.50

29,459.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR4500062030014
นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา / ราคาที่ PR7080062030002
เสนอ 50,000 บาท
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR7080062030006
/ ราคาที่เสนอ 29,459.50 บาท

1/3/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3057 เสือ้ ปักโลกใต้ทะเล คอกลม จานวน 1 รายการ
3058 พวงกุญแจโลหะ,แม่เหล็กติดตูเ้ ย็น,ที่คนั่ หนังสือ,เสือ้ ยืด
เด็ก จานวน 4 รายการ
3059 ตุก๊ ตาปลาฉลาม จานวน 2 รายการ
3060 อุปกรณ์ประกอบการขายและวัสดุ จานวน 10 รายการ
3061 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง สาหรับพนักงานรับ-ส่งหนังสือ เดือน
มีนาคม 2562 เดือนละไม่เกิน 400 บาท
3062 ซือ้ ไก่จ๊อและจัมโบ้ชีสไบน์ จานวน 2 รายการ
3063 ซือ้ วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 27
รายการ
3064 วัสดุการเกษตร จานวน 3 รายการ (อาหารสัตว์น้า-ปลา
สีกุน 470 กก., หอยแครง 220 กก. ,กุ้ง 13 กก.) เงิน
บริจาค-อาหารปลา
3065 ซือ้ น้าอัดลม จานวน 6 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
29,545.00
29,545.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาที่
เสนอ 29,545 บาท
57,600.00
57,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาที่เสนอ
57,600 บาท
49,220.00
49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จากัด / ราคาที่
เสนอ 49,220 บาท
2,058.00
2,058.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด/ราคาที่
เสนอ 2,058 บาท
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง /
ราคาที่เสนอ 400 บาท
3,818.00
3,818.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด /
ราคาที่เสนอ 3,818 บาท
16,138.93
16,138.93 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
ราคาที่เสนอ 16,138.93 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR7080062030003 1/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR7080062030001

1/3/2019

-

-

PR7080062030004

1/3/2019

-

-

PR7080062030005

1/3/2019

-

-

PR7000062030004

1/3/2019

-

-

PR7080062030008

1/3/2019

-

-

PR7080062030007

1/3/2019

-

-

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน / ราคาที่
เสนอ 40,000 บาท

PR7000062030003

1/3/2019

-

-

13,112.13

13,112.13 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล PR7080062030009
จากัด / ราคาที่เสนอ 13,112.13 บาท

4/3/2019

-

-

3066 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
(เงินบริจาค-AQU)
3067 ซือ้ ไส้กรอกและโบโลน่า จานวน 4 รายการ

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000062030009

4/3/2019

-

-

2,760.00

2,760.00 เฉพาะเจาะจง

PR7080062030011

4/3/2019

-

-

3068 ซือ้ พาย,คุกกี้ จานวน 100 ห่อ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 9,900 บาท
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด /
ราคาที่เสนอ 2,760 บาท
คุณชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /
ราคาที่เสนอ 1,500 บาท

PR7080062030012

4/3/2019

-

-
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3069 ซือ้ อิชิตัน จานวน 30 ลัง
3070 วัสดุก่อสร้าง จานวน 6 รายการ (พลาสติกใส 3 มิล
ขนาด 20.3x22.1 นิ้ว 1 แผ่น, 6x10.1นิ้ว 2 แผ่น,
ขนาด 29.1x18.3 นิ้ว 1 แผ่น, ขนาด 8x13.1 นิ้ว 2
แผ่น,พลาสติกเส้นดามสามเหลีย่ ม 10 เส้น, น้ายาเชื่อม
พลาสติก 1 ขวด)
3071 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
(เงินบริจาค-AQU)
3072 ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดและดูแลสวนของ
ศูนย์เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 4 เดือนมกราคม
2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ. โลกใต้ทะเล)
3073 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่
ทรัพย์สิน ณ ศูนย์เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 4
เดือนมกราคม 2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.โลกใต้
ทะเล)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,450.00
9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ยิม้ ชื่น / ราคาที่เสนอ PR7080062030010 4/3/2019
9,450 บาท
1,669.20
1,669.20 เฉพาะเจาะจง ร้านหลีจุ้งเฮง/ราคาที่เสนอ 1,669.20 PR7000062030016 5/3/2019
บาท

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

14,160.00

14,160.00 เฉพาะเจาะจง

32,960.00

32,960.00 เฉพาะเจาะจง

3074 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
(เงินบริจาค-AQU)
3075 ซือ้ ไอศกรีมตักและไอศกรีมแท่ง จานวน 37 รายการ

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

38,753.07

38,753.07 เฉพาะเจาะจง

3076 ซือ้ ของเล่นและสินค้าอื่น จานวน 8 รายการ

15,274.00

15,274.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่ PR7000062030018
เสนอ 9,900 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม. PR7000062030027
อินเตอร์เทค จากัด / ราคาที่เสนอ
14,160 บาท

6/3/2019

-

-

7/3/2019

-

-

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี
อินเตอร์การ์ด จากัด / ราคาที่เสนอ
32,960 บาท

PO7000062030001

7/3/2019

-

-

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่ PR7000062030032
เสนอ 9,900 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062030016
ราคาที่เสนอ 38,753.07 บาท

8/3/2019

-

-

8/3/2019

-

-

บจก.บีแอนด์บี อินดัสทรี
ร้านกิจชัยสเตชั่นเนอรี่
ร้านโชคอานวยพาณิชย์
บจก.อิทเวิร์ค
/ราคาที่เสนอ 15,274 บาท

8/3/2019

-

-
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PR7080062030018

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3077 ซือ้ น้าอัดลม น้าทิพย์และมินิเมดพัลพิส้ม จานวน 3
รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
20,509.01
20,509.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล PR7080062030013 8/3/2019
จากัด / ราคาที่เสนอ 20,509.01 บาท

3078 ซือ้ นิสชินคัพ จานวน 2 รายการ

9,647.98

9,647.98 เฉพาะเจาะจง

3079 ซือ้ ซาลาเปาและขนมจีบไก่ จานวน 2 รายการ

5,906.40

5,906.40 เฉพาะเจาะจง

3080 ซือ้ ผงน้าชง จานวน 3 รายการ

31,974.36

31,974.36 เฉพาะเจาะจง

3081 ซือ้ ของเล่นและสินค้าอื่น จานวน 20 รายการ

80,068.00

80,068.00 เฉพาะเจาะจง

3082 วัสดุไฟฟ้าและปรับอากาศ จานวน 4 รายการ (มอเตอร์
พัดมลมพร้อมใบพัด 1ชุด-ห้องสิง่ แวดล้อม,น้ายาแอร์
R-22 7 กก. (ห้องเครือ่ งมือวิจัยL106),หลอด LED ห้อง
สาหร่าย,บนพิพิธภัณฑ์,เทปพันสายไฟ 20 ม้วน) ตามใบ
แจ้งซ่อม

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

3083 ซือ้ คุก้ กี้ จานวน 100 ห่อ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

70,138.50

70,138.50 เฉพาะเจาะจง

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

3084 ซือ้ ตุก๊ ตา จานวน 2 รายการ
3085 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
(เงินบริจาค-AQU)

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติง้ แอนด์
PR7080062030015
ดิสทริบิวชั่น จากัด / ราคาที่เสนอ
9,647.98 บาท
บริษัท จอมธนา จากัด / ราคาที่เสนอ PR7080062030020
5,906.40 บาท
บริษัท ศุภมิตร ไวน์แอนด์สพีริทส์
PR7080062030014
จากัด / ราคาที่เสนอ 31,974.36 บาท

8/3/2019

-

-

8/3/2019

-

-

8/3/2019

-

-

ร้านโชคอานวยพาณิชย์/ราคาที่เสนอ PR7080062030017
80,068 บาท
บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
PR7000062030033
จากัด, ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค/ ราคาที่
เสนอ 4,740 บาท

8/3/2019

-

-

8/3/2019

-

-

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / ราคาที่ PR7080062030019
เสนอ 1,500 บาท
บริษัท ไทย แต ซุง จากัด / ราคาที่ PR7080062030021
เสนอ 70,138.50 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่ PR7000062030034
เสนอ 9,900 บาท

8/3/2019

-

-

11/3/2019

-

-

12/3/2019

-

-
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3086 งานซ่อมเครือ่ ง Freezdry ยีห่ ้อ Labconco รุน่
Freezone 6 s/n 257856 หมายเลขครุภัณฑ์
4440-001-0001/38 เปลีย่ น Compressor fan
motor 1 ตัว - ห้องเครือ่ งมือวิจัย 1

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอส ซัพพลาย/ราคาที่เสนอ
PR7000062030035 12/3/2019
2,500 บาท

3087 งานจ้างเหมาทาฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ปิดท่อระบายน้า
จานวน 1 งาน ขนาด 1x1x0.1m. บริเวณถนน โรง
จอดรถ/จอดเรือสถาบันวิทยาศาสตร์

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

3088 วัสดุการเกษตร จานวน 12 รายการ (ตัวอย่างสัตว์น้า
ปลากะพงข้างปานใหญ่,เล็ก, ปลาสลิดทะเลแถบ,หมึก
สาย,ปลาผีเสือ้ ครีบจุด,ปลาจวด,ปลาขี้เหม็น,ปลากะพง
ลีซี,ปลาดุกปิ่นแก้ว,ปลาสร้อยนกเขา,ปลาเก๋าลายดอก
,ปลาข้าวเม่าน้าลึก รวม 17 ตัว) ตู้ R-2, G-3, บ่อพัก
เงินบริจาค-AQU

600.00

3089 ค่าจ้างตรวจรักษาเต่า จานวน 3 รายการ (X-ray, ยา
นากลับ,ตรวจเลือด) แผลที่ฝงั่ ชิปไว้อักเสบ
3090 เครือ่ งแสกนนิ้ว พร้อมระบบเปิด-ปิดประตู จานวน 2
เครือ่ ง (Finger Scan ZKT รุน่ F18 2000 user,
Magetic Lock 600P+LZ) ประตูทางเข้าส่วน
สานักงานผูอ้ านวยการ (เงินบริจาค-เพื่อใช้ในกิจการ
สถาบันฯ)
3091 ซือ้ ไส้กรอก จานวน 3 รายการ

3092 ซือ้ วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 35
รายการ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์ PR7000062030036
/ ราคาที่เสนอ 3,798.50 บาท

12/3/2019

-

-

600.00 เฉพาะเจาะจง

นายนาวิ กล่อมประเสริฐ/ราคาที่
เสนอ 590 บาท

PR7000062030041

13/3/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
บางพระ/ราคาที่เสนอ 2,500 บาท

PR7000062030042

13/3/2019

-

-

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคซี ไฮ-เทคโนโลยี จากัด /
ราคาที่เสนอ 42,767.90 บาท

PR7000062030043

14/3/2019

-

-

2,760.00

2,760.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
PR7080062030022
เฟรชมาร์ท/ราคาที่เสนอ 2,760 บาท

14/3/2019

-

-

22,681.16

22,681.16 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062030024
ราคาที่เสนอ 22,681.16 บาท

15/3/2019

-

-

หน ้า 259

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3093 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 2 เที่ยว
(เงินบริจาค - Aqu)
3094 สินค้าที่ระลึก จานวน 6 รายการ
3095 ซือ้ อิชิตัน จานวน 50 ลัง
3096 ซือ้ ไส้กรอก จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
6,600.00
6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 6,600 บาท
62,100.00
62,100.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา / ราคาที่
เสนอ 62,100 บาท
15,750.00
15,750.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ยิม้ ชื่น / ราคาที่เสนอ
15,750 บาท
4,840.00
4,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) /ราคาที่เสนอ 4,840 บาท

3097 พาย,คุกกี้ จานวน 120 ห่อ

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

3098 ค่าเสือ้ ยืดพร้อมสกรีน จานวน 50 ตัว ในโครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ทางทะเล สาหรับเยาวชน ครัง้ ที่ 34
ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน พ.ศ. 2562

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

3099 เสือ้ ปักโลกใต้ทะเลและเสือ้ ปักลายไทย จานวน 2
รายการ
3100 อุปกรณ์ประกอบการขายและวัสดุ จานวน 5 รายการ
(ช้อนไอศกรีม,ซอสมะเขือเทศ,ซอสพริก,หลอดกาแฟ
,ถ่าน2A)
3101 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 2 เที่ยว
(เงินบริจาค-Aqu)
3102 น้าอัดลม น้าดืม่ น้าทิพย์และมินิเมดพัลพิส้ม จานวน 5
รายการ

43,875.00

43,875.00 เฉพาะเจาะจง

4,236.00

4,236.00 เฉพาะเจาะจง

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

17,600.11

17,600.11 เฉพาะเจาะจง

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

3103 ไส้กรอก จานวน 2 รายการ

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR7000062030044 15/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR7080062030028

15/3/2019

-

-

PR7080062030025

15/3/2019

-

-

PR7080062030023

15/3/2019

-

-

คุณชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /
ราคาที่เสนอ 1,800 บาท
ร้านพี.เอส สปอร์ต/ราคาที่เสนอ
7,500 บาท

PR7080062030026

15/3/2019

-

-

PR7000062030045

15/3/2019

-

-

นางยุวดี สกุลมงคลนาม/ ราคาที่
เสนอ 43,875 บาท
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด/ราคาที่
เสนอ 4,236 บาท

PR7080062030029

15/3/2019

-

-

PR7080062030027

15/3/2019

-

-

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่ PR7000062030051
เสนอ 6,600 บาท
บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล PR7080062030031
จากัด / ราคาที่เสนอ 17,600.11 บาท

18/3/2019

-

-

18/3/2019

-

-

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
PR7080062030032
เฟรชมาร์ท /ราคาที่เสนอ 2,300 บาท

19/3/2019

-

-
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3104 อุปกรณ์และสารเคมี จานวน 3 รายการ (โหลแก้ว 4 ใบ,
ตะกร้าพลาสติก 5 ใบ, Silica gel 3 กก.) พิพิธภัณฑ์รติมา
3105 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
(เงินบริจาค-Aqu.)
3106 วัสดุการเกษตร จานวน 1 รายการ (อาหารสัตว์น้า ปลาข้างเหลืองแล่ 26 กิโลกรัม) เงินบริจาค-อาหารปลา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,200.00
1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจาน ชามบางแสน , บริษัท ไซน์ PR7000062030063 21/3/2019
เอ็นทิเกรชั่น จากัด/ราคาที่เสนอ
1,193.80 บาท
9,900.00
9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่ PR7000062030061 21/3/2019
เสนอ 9,900 บาท
3,900.00
3,900.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์ ยิม้ ละมัย / ราคาที่เสนอ PR7000062030064 21/3/2019
3,900 บาท

3107 วัสดุการเกษตร จานวน 1 รายการ (ไข่ไรน้าเค็ม จานวน
1 โหล) เงินบริจาค-Aqu.
3108 วัสดุสานักงาน 2 รายการ (ตรายาง ค่าเข้าชมสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล 1 อัน , ตรายางโลโก้สถาบันฯ 3
อัน)
3109 วัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ (น้ายาทาความสะอาด
และฆ่าเชื้อโรค ขนาด 3.8 ลิตร จานวน 3 แกลลอน)

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

3110 สินค้า (พวงกุญแจปลาโลหะ,พวงกุญแจปลาแบบยาง
หยอด,กบเหลา,นาฬิกาตัง้ โต๊ะ) จานวน 4 รายการ

29,448.00

3111 ไอศกรีมตักและไอศกรีมแท่ง จานวน 43 รายการ

3112 สินค้า(ถ้วยไอติม,แก้วโอ่งพร้อมฝา)และอุปกรณ์
ประกอบการขาย(ไม้เสียบลูกชิ้น,ถุงใส่แก้วกาแฟสาย
เดีย่ ว)
3113 สินค้า อุปกรณ์ประกอบการขายและวัตถุดิบ จานวน 14
รายการ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ราคาที่
PR7000062030065
เสนอ 13,500 บาท
ร้านตรายางมีสุข/ราคาที่เสนอ 1,010 PR7000062030066
บาท

21/3/2019

-

-

21/3/2019

-

-

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหา
ขน)/ราคาที่เสนอ 504 บาท

PR7000062030067

22/3/2019

-

-

29,448.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาที่เสนอ PR7080062030033
29,448 บาท

22/3/2019

-

-

41,655.60

41,655.60 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062030035
ราคาที่เสนอ 41,655.60 บาท

22/3/2019

-

-

4,427.13

4,427.13 เฉพาะเจาะจง

หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย/ราคาที่เสนอ 4,427.13 บาท

PR7080062030036

22/3/2019

-

-

22,754.00

22,754.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR7080062030034
/ ราคาที่เสนอ 22,754 บาท

22/3/2019

-

-

หน ้า 261

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3114 คุก้ กี้ จานวน 100 ห่อ
3115 พาย,คุกกี้ จานวน 100 ห่อ
3116 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
(เงินบริจาค-Aqu.)
3117 อิชิตัน จานวน 30 ลัง
3118 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
เงินบริจาค-Aqu.
3119 วัสดุการเกษตร จานวน 5 รายการ (อาหารสัตว์น้า ปลาสีกุน 500 กก.,หอยแครง 210 กก., กุ้ง 18 กก.,
หมึก 12 กก. ปลาโอ 10 กก) เงินบริจาค-อาหารปลา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร /ราคาที่
เสนอ 1,500 บาท
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /
ราคาที่เสนอ 1,500 บาท
9,900.00
9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 9,900 บาท
9,450.00
9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ยิม้ ชื่น / ราคาที่เสนอ
9,450 บาท
9,900.00
9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 9,900 บาท
40,050.00
40,050.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน / ราคาที่
เสนอ 40,050 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR7080062030037 25/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR7080062030038

25/3/2019

-

-

PR7000062030069

25/3/2019

-

-

PR7080062030039

25/3/2019

-

-

PR7000062030081

26/3/2019

-

-

PR7000062030080

26/3/2019

-

-

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด /ราคาที่ PR7080062030041
เสนอ 1,050 บาท
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด/ราคาที่ PR7000062030076
เสนอ 2,133บาท

26/3/2019

-

-

26/3/2019

-

-

3120 วัสดุสานักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม*500
แผ่น) จานวน 10 รีม
3121 วัสดุก่อสร้าง จานวน 2รายการ (กุญแจล๊อกประตู 2 ชุด
,) ห้องพักนักวิทยาศาสตร์ AQ107 - วรรณภา กสิฤกษ์
(โช้คอัพประตู 1 ชุด หน้าห้องสานักงาน)

1,050.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง

3122 สินค้า(พอร์คเวียนเนอร์,โบโลน่าหมู,คอกเทลชิคเก้นส
โมคกี้,ข้าวกระเพราไก่ ) จานวน 4 รายการ

4,170.00

4,170.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
PR7080062030040
เฟรชมาร์ท) /ราคาที่เสนอ 4,170 บาท

26/3/2019

-

-

3123 วัสดุก่อสร้าง จานวน 1 รายการ (น๊อตสแตนเลส เบอร์
14 จานวน 40 ชุด)
3124 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
(เงินบริจาค-Aqu.)

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

26/3/2019

-

-

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ตัง้ วารินทร์ /ราคา PR7000062030077
ที่เสนอ 321 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่ PR7000062030082
เสนอ 9,900 บาท

28/3/2019

-

-

หน ้า 262

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3125 ขอซือ้ Hinge Knee Brace - Short (Free Size)
จานวน 12 ชิ้น
3126 สารเภสัชรังสีชนิด I-131 Capsule ประจาเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2562
3127 ขออนุมัติจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจาเดือนมีนาคม 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
30,000.00
30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอร์โดมา อินเตอร์เนชั่นแนล PR8000062020380 1/3/2562
จากัด
99,800.00
99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น
PR8000062030041 1/3/2562
(ประเทศไทย) จากัด
50,000.00
50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จากัด
PO8000062030005 1/3/2562

3128 ขออนุมัติจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจาเดือนมีนาคม 2562

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง

3129 ขออนุมัติซอื้ Swift FX nasal Pillows Mask จานวน 2
อัน
3130 ขออนุมัติซอื้ อาหารปรุงสาเร็จสาหรับผูป้ ่วยใน
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (เพิ่มเติม)
3131 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ
Sleep Test แบบ PSG ประจาเดือนมีนาคม 2562

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

26,898.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จากัด

PO8000062030006

1/3/2562

-

-

บริษัท เซนต์เมด จากัด

PR8000062030008

1/3/2562

-

-

26,898.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด รวมพัฒนา (15)

PO8000062030001

1/3/2562

-

-

49,000.00

49,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิวเทค จากัด

PO8000062030004

1/3/2562

-

-

3132 จ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจาเดือนมีนาคม 2562
3133 ซือ้ น้ายาซักผ้า 5 ชนิด

99,900.00
34,603.80

99,900.00 เฉพาะเจาะจง
34,603.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จากัด
PO8000062030007
บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จากัด PO8000062030002

1/3/2562
1/3/2562

-

-

3134 ซือ้ ยา Aescin 1% 40 gm gel (Reparil Gel N)
จานวน 100 กล่อง
3135 ซือ้ ยา Anastrozole 1 mg tab (Arimidex) จานวน 30
กล่อง
3136 ซือ้ ยา Augmentin 1 gm tab (A875+C125)
(Cavumox) จานวน 900 กล่อง
3137 ซือ้ ยา Augmentin 457 mg/5 ml sus (400+57) 70
ml (cavumox) จานวน 100 ขวด
3138 ซือ้ ยา Berodual NB Fort (Ipr0.5+Fen1.25)
(Inhalex) จานวน 500 กล่อง

18,404.00

18,404.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030007

1/3/2562

-

-

32,998.80

32,998.80 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030025

1/3/2562

-

-

95,337.00

95,337.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062030038

1/3/2562

-

-

13,910.00

13,910.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062030006

1/3/2562

-

-

72,225.00

72,225.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062030030
จากัด
หน ้า 263

1/3/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3139 ซือ้ ยา CefTAZidime 1 gm inj (Zedim) จานวน 100
กล่อง , Nicardipine 10 mg/10 ml inj (Cardepine)
จานวน 30 กล่อง
3140 ซือ้ ยา Dorzolamide 2%+TML0.5% e.d 5 ml
(Cosopt) จานวน 300 ขวด
3141 ซือ้ ยา Fenofibrate 200 mg cap (Adfen-200)
จานวน 4000 กล่อง
3142 ซือ้ ยา Fluticasone 27.5 mcg nas spray 120d
(Avamys) จานวน 420 ขวด
3143 ซือ้ ยา Galantamine 8 mg (Reminyl) จานวน 40
กล่อง
3144 ซือ้ ยา Glutaraldehyde 2% 5 litr (Steranios)
จานวน 20 แกลลอน , Alcohol Rub 150 ml (+Hibi
0.5%) Microrubl 150 ml จานวน 500 ขวด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
94,978.55
94,978.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062030011 1/3/2562

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง

96,171.60

96,171.60 เฉพาะเจาะจง

85,428.80

85,428.80 เฉพาะเจาะจง

41,195.00

41,195.00 เฉพาะเจาะจง

3145 ซือ้ ยา Lamotrigine 100 mg tab (Lamoga100)
จานวน 30 กล่อง
3146 ซือ้ ยา Parecoxib 40 mg/2 ml inj (Dynastat)
จานวน 50 กล่อง
3147 ซือ้ ยา Peptamen 430 gm จานวน 20 กระป๋อง

18,000.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062030019
จากัด
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล
PR8000062030039
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062030020

1/3/2562

-

-

1/3/2562

-

-

1/3/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062030023

1/3/2562

-

-

PR8000062030037

1/3/2562

-

-

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จากัด

PR8000062030005

1/3/2562

-

-

48,471.00

48,471.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030018

1/3/2562

-

-

12,968.40

12,968.40 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030040

1/3/2562

-

-

3148 ซือ้ ยา Rotavirus vac oral (Rotarix) จานวน 60 dose

45,582.00

45,582.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030010

1/3/2562

-

-

3149 ซือ้ ยา Tears3 Naturale Tears
(HPML0.3%-0.8ml/อัน) จานวน 650 กล่อง
3150 ซือ้ ยา Testosterone 50 mg/5 gm gel (Androgel)
จานวน 50 กล่อง

94,588.00

94,588.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030016

1/3/2562

-

-

92,234.00

92,234.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030013

1/3/2562

-

-

หน ้า 264

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3151 ซือ้ ยา Vitamin D2 20000 iu cap
(Calciferol,Ergocalciferol) จานวน 60 กล่อง
3152 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาจัดเก็บและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
และขยะอันตราย ประจาเดือนมีนาคม 2562
3153 ขอซือ้ FULL Body BLANKET
3154
3155
3156
3157

ขอซือ้ Mask Silicone
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ซ่อมเครือ่ งอัดอากาศ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
64,200.00
64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
80,000.00
80,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์
3,210.00
3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เฟิร์สท เทรดดิง้
9,700.00
9,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
38,700.00
38,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
37,000.00
37,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แองโกล เซอร์วิส

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062030021 1/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PO8000062030003

1/3/2562

-

-

PR8000062030045

4/3/2562

-

-

PR8000062030044
PR8000062030043
PR8000062030042
PO8000062030008

4/3/2562
4/3/2562
4/3/2562
4/3/2562

-

-

3158 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด
3159 ซือ้ เครือ่ งส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

10,999.60
85,000.00

10,999.60 เฉพาะเจาะจง
85,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จากัด
บริษัท ซีนิธ ซายน์ จากัด

PR8000062030052
PO8000062030009

4/3/2562
4/3/2562

-

-

3160 ซ่อมรถทะเบียน นค 6733
3161 ซ่อมรถรับ-ส่งทารกแรกเกิด
3162 ซือ้ ยา Cyclosporine 100 mg (Equoral100) จานวน
10 กล่อง
3163 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

2,354.00
4,000.00
32,100.00

2,354.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง
32,100.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030047
PR8000062030050
PR8000062030054

4/3/2562
4/3/2562
4/3/2562

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030055

5/3/2562

-

-

3164 ขอซือ้ Merocel 8 cm (REF 450402) จานวนว 6
กล่อง
3165 ซือ้ แผ่นประคบร้อนและ vaccum Electrode

19,260.00

19,260.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030086

6/3/2562

-

-

29,600.00

29,600.00 ตกลงราคา

PO8000062030011

6/3/2562

-

-

3166 ขอซือ้ Three way stopcock (RType) จานวน 100
กล่อง
3167 ขอซือ้ Transfusion Set (ชุดให้เลือด) (Baxter) จานวน
300 ชิ้น

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030074

6/3/2562

-

-

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขการยาง
บริษัท เอิร์ธ ไลน์ จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
บริษัท แม็กซิมอินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิค
วิปเมนท์ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030079

6/3/2562

-

-
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3168 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
3169 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
3170 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 12
รายการ
3171 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
11,877.00
11,877.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062030060 6/3/2562
จากัด
36,000.00
36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จากัด
PR8000062030058 6/3/2562
46,545.00
46,545.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จากัด PR8000062030104 6/3/2562
3,100.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง

24,000.00
45,000.00
82,428.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง
45,000.00 เฉพาะเจาะจง
82,428.00 เฉพาะเจาะจง

3175 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

3176 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
3177 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

9,100.00
11,235.00

9,100.00 เฉพาะเจาะจง
11,235.00 เฉพาะเจาะจง

3178
3179
3180
3181
3182
3183

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

11,280.00
11,844.90
12,500.00
15,000.00
18,920.00
19,500.00

11,280.00 เฉพาะเจาะจง
11,844.90 เฉพาะเจาะจง
12,500.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
18,920.00 เฉพาะเจาะจง
19,500.00 เฉพาะเจาะจง

3184 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

20,000.00

3185 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
3186 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

23,000.00
23,000.00

3172 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
3173 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
3174 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

PR8000062030087

6/3/2562

-

-

PR8000062030090
PR8000062030088
PR8000062030089

6/3/2562
6/3/2562
6/3/2562

-

-

PR8000062030091

6/3/2562

-

-

PR8000062030106
PR8000062030108

6/3/2562
6/3/2562

-

-

PR8000062030096
PR8000062030103
PR8000062030100
PR8000062030109
PR8000062030098
PR8000062030099

6/3/2562
6/3/2562
6/3/2562
6/3/2562
6/3/2562
6/3/2562

-

-

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ซี เมดิค จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
จากัด
บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิง้ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ไลฟ์พลัส จากัด
บริษัท เจ เอส วิชั่น จากัด
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอม ดี อี
บริษัท ออโธพีเซีย จากัด
บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด
บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จากัด

PR8000062030097

6/3/2562

-

-

23,000.00 เฉพาะเจาะจง
23,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จากัด
บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จากัด

PR8000062030092
PR8000062030093

6/3/2562
6/3/2562

-

-
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3187 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
3188 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
3189 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
3190 ขออนุมัติซอื้ EZ Bag II (ถุงบรรจุอาหารเหลว) จานวน
4,000 ใบ
3191 ขออนุมัติซอื้ Mask EasyLife Size M จานวน 1 ชิ้น

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
28,100.00
28,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
31,336.02
31,336.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
71,300.00
71,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
26,000.00
26,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จากัด
6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062030102 6/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062030101

6/3/2562

-

-

PR8000062030105
PO8000062030015

6/3/2562
6/3/2562

-

-

บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จากัด PR8000062030070

6/3/2562

-

-

3192 ขออนุมัติซอื้ ผ้าม่าน
3193 ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์ไฟติดหัวแบบไร้สาย จานวน 1 อัน

78,625.00
13,000.00

78,625.00 ตกลงราคา
13,000.00 ตกลงราคา

ชลบุรีผ้าม่าน
ห้างหุ้นส่วนจากัด ศัลยเวทย์

PO8000062030016
PO8000062030014

6/3/2562
6/3/2562

-

-

3194 ค่าบริการสลายนิ่ว
3195 ค่าบริการเครือ่ งเลเซอร์ สลายนิ่วระบบปัสสาวะ
3196 ซือ้ SPRING B, 5.5L (FB101) จานวน 1,100 แกลลอน

15,000.00
7,500.00
99,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
7,500.00 เฉพาะเจาะจง
99,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO8000062030024
PR8000062030094
PR8000062030081

12/3/2562
6/3/2562
6/3/2562

-

-

3197 ซือ้ Vasaline Gauze
3198 ซือ้ ผงหมึก LaserJet HP CE278A

4,500.00
91,800.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง
91,800.00 ตกลงราคา

PR8000062030076
PO8000062030013

6/3/2562
6/3/2562

-

-

3199 ซือ้ ผงหมึก LaserJet HP CF283XC

87,000.00

87,000.00 ตกลงราคา

PO8000062030012

6/3/2562

-

-

3200 ซือ้ ยา CM Nonionic 300 mg l/ml 50 ml
(Omnipaque) จานวน 3 box
3201 ซือ้ ยา Tears2 Natear 10 ml (HPML 0.3% Pre)
จานวน 1500 ขวด
3202 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด
3203 ซือ้ อะไหล่เครือ่ งวัดความดัน

15,022.80

15,022.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โนวีเมด จากัด
บริษัท โนวีเมด จากัด
บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี
จากัด
บริษัท ไบโอคอททอน จากัด
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030065

6/3/2562

-

-

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

6/3/2562

-

-

67,500.00
31,682.24

67,500.00 เฉพาะเจาะจง
31,682.24 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062030078
จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด
PR8000062030071
บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PO8000062030010

6/3/2562
6/3/2562

-

-
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3204 ซือ้ เครือ่ งช่วยหายใจชนิดแรงดันเดีย่ ว จานวน 1 เครือ่ ง
3205 ขอซือ้ Shoe Cover ( 1 คู่ ) จานวน 6 กล่อง
3206 ขอซือ้ Glucostrip (Accu-Chek) 1 Strip (AC
PERFORMA STRIP 50 PC) จานวน 100 กล่อง
3207 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
25,000.00
25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จากัด
PR8000062030075 6/3/2562
21,000.00
65,805.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง
65,805.00 เฉพาะเจาะจง

467,151.30

467,151.30 เฉพาะเจาะจง

3208 ขอซือ้ Mask คล้องหู (50 ชิ้น/กล่อง) จานวน 2,000
กล่อง
3209 ขอซือ้ TEGADERM 6*7CM 1 BOX จานวน 50 กล่อง

92,000.00

92,000.00 เฉพาะเจาะจง

45,635.50

45,635.50 เฉพาะเจาะจง

3210 ขอซือ้ ชุดให้น้าเกลือ 02-BW แอร์สนั้ จานวน 5,000 ชุด

41,000.00

3211 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 3 รายการ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด

PR8000062030059
PR8000062030131

6/3/2562
7/3/2562

-

-

PO8000062030022

7/3/2562

-

-

PR8000062030128

7/3/2562

-

-

PR8000062030132

7/3/2562

-

-

41,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จากัด

PR8000062030130

7/3/2562

-

-

23,920.00

23,920.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จากัด

PR8000062030134

7/3/2562

-

-

3212 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 4 รายการ

38,434.40

38,434.40 เฉพาะเจาะจง

7/3/2562

-

-

3213 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

7/3/2562

-

-

3214 ขอซือ้ วัสุวทยาศาสตร์
ดุ
ทางการแพทย์จานวน 2 รายการ

48,685.00

48,685.00 เฉพาะเจาะจง

7/3/2562

-

-

3215 ซือ้ ชุดดูดเสมหะ
3216 ซือ้ ชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน
3217 ซือ้ ยา CAPD 2 (1.5% Low Cal) เหลือง 5000 ml
จานวน 40 ถุง
3218 ซือ้ วัสดุ-อุปกรณ์ช่าง
3219 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

64,000.00
61,600.00
31,640.00

64,000.00 เฉพาะเจาะจง
61,600.00 เฉพาะเจาะจง
31,640.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062030135
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062030129
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062030136
จากัด
บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จากัด
PO8000062030019
บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จากัด
PO8000062030018
บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062030118

7/3/2562
7/3/2562
7/3/2562

-

-

7,548.85
40,200.00

7,548.85 เฉพาะเจาะจง
40,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง
PR8000062030115
บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุป๊ จากัด PO8000062030020

7/3/2562
7/3/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3220 ขอซือ้ LINER 3000CC FLEX ADVANTAGE จานวน
400 Pcs/ชิ้น
3221 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
44,000.00
44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จากัด
PR8000062030133 7/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

40,800.00

40,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิทอป จากัด

PR8000062030138

8/3/2562

-

-

3222 ซือ้ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

29,242.20

29,242.20 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030139

8/3/2562

-

-

3223 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 2 รายการ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษัท ไซเอนซ์เมด จากัด

PR8000062030137

8/3/2562

-

-

3224 ขอซือ้ ถุงมือตรวจโรคสเตอร์ไรด์เบอร์ 6.5 (S) บรรจุ 1
ข้าง/ ซอง จานวน 5000 ซอง
3225 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030141

11/3/2562

-

-

43,500.00

43,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030174

12/3/2562

-

-

3226 ซือ้ ยา จานวน 6 รายการ ตามเอกสารแนบ
3227 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
3228 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

48,810.00
75,000.00
86,604.00

48,810.00 เฉพาะเจาะจง
75,000.00 เฉพาะเจาะจง
86,604.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030157
PR8000062030172
PR8000062030171

12/3/2562
12/3/2562
12/3/2562

-

-

3229 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
3230 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
3231 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

7,020.00
8,400.00
10,593.00

7,020.00 เฉพาะเจาะจง
8,400.00 เฉพาะเจาะจง
10,593.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030161
PR8000062030164
PR8000062030165

12/3/2562
12/3/2562
12/3/2562

-

-

3232 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

12,240.00

12,240.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030169

12/3/2562

-

-

3233 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอร์เมดิเทค
จากัด
บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย)
จากัด
องค์การเภสัชกรรม
บริษัท ซี เมดิค จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เมดิไทม์ จากัด
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จากัด
บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า(ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์
จากัด
บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จากัด

PR8000062030160

12/3/2562

-

-

3234
3235
3236
3237

30,680.00
35,925.00
53,118.00
73,879.00

30,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป๊ จากัด
35,925.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จากัด
53,118.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด
73,879.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 269
บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด

PR8000062030162
PR8000062030159
PR8000062030168
PR8000062030166

12/3/2562
12/3/2562
12/3/2562
12/3/2562

-

-

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3238 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
3239 ขอซืุอวั
้ สดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
3240 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยหายใจความดันบวก แบบ
อัตโนมัติ พร้อมเครือ่ งทาความชื้น จานวน 1 เครือ่ ง
3241 ซือ้ ถ่านชาร์ต
3242 ซือ้ ยา CAPD 10 (1.5%Low Cal) เหลือง 2000 ml
จานวน 200 ถุง , CAPD 2 (1.5%Low Cal) เหลือง
5000 ml จานวน 22 ถุง
3243 ซือ้ ยา Dequalinium Cl 10 mg tab (Fluomizin)
จานวน 30 กล่อง
3244 ซือ้ ยา Fusidic acid/Hdcs cream 5 gm (Fucidin H)
จานวน 90 หลอด
3245 ซือ้ ยา Glycopyrrolate 0.2 mg/1 ml inj (Glyco-P)
จานวน 20 กล่อง
3246 ซือ้ ยา Iron Sucrose inj 100 mg/5 ml (Femorum)
จานวน 100 กล่อง
3247 ซือ้ ยา Leflunomide 20 mg tab (Arava) จานวน 60
กล่อง
3248 ซือ้ ยา Potassium NaHCi 280 gm pwd (Uralyt U)
จานวน 60 กระป๋อง
3249 ซือ้ ยา Propofol 200 mg/20 ml inj (Fresofol)
จานวน 50 กล่อง
3250 ซือ้ ยา Syrup 450 ml จานวน 48 ขวด
3251 ซือ้ ยา Triamcinolone 10 mg/1 ml inj (kanolone)
จานวน 5 กล่อง , Gentamicin 40 mg/ml inj (2 ml)
(Getamic) จานวน 10 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
90,785.00
90,785.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด
PR8000062030167 12/3/2562
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด
PR8000062030175 12/3/2562
58,000.00
58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จากัด
PR8000062030158 12/3/2562
1,800.00
45,802.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง
45,802.00 เฉพาะเจาะจง

4,718.70

4,718.70 เฉพาะเจาะจง

8,859.60

8,859.60 เฉพาะเจาะจง

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

71,500.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ธนาดล
PR8000062030145
บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062030151

12/3/2562
12/3/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท มาสุ จากัด

PR8000062030146

12/3/2562

-

-

PR8000062030147

12/3/2562

-

-

PR8000062030144

12/3/2562

-

-

71,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000062030150

12/3/2562

-

-

99,124.80

99,124.80 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030149

12/3/2562

-

-

33,255.60

33,255.60 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030156

12/3/2562

-

-

26,750.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030152

12/3/2562

-

-

3,929.28
5,600.00

3,929.28 เฉพาะเจาะจง
5,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอรี่

PR8000062030153
PR8000062030154

12/3/2562
12/3/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3252 ซือ้ ยา Urea 10% cream 100 gm (Diabederm)
จานวน 800 หลอด , Mupirocin 2% 5 gm oint
(Bactex) จานวน 500 หลอด
3253 ซือ้ ยา lopromide 370 mg/50 mL (Ultravist 370)
จานวน 25 กล่อง
3254 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
95,600.00
95,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จากัด
PR8000062030155 12/3/2562

97,637.50

97,637.50 เฉพาะเจาะจง

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

3255 ขอซือ้ HG Iruxol 15 gm (ClostridiopeptidaseA )
จานวน 30 หลอด
3256 ซือ้ ยา D 5 W 250 ml จานวน 200 ถุง

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง

3257 ซือ้ ยา Fosfomycin 4 gm inj (Fosmicin) จานวน 3
กล่อง
3258 ซือ้ ยา Loratadine 5 mg/5 ml syr 60 ml (Halodin)
จานวน 200 ขวด
3259 ซือ้ ยา Ofloxacin 0.3% e.d. 5 ml (Exocin) จานวน
100 ขวด
3260 ซือ้ ยา Paracetamol 1}000 mg/100 mL inj
(Infulgan) จานวน 50 vial
3261 ซือ้ ยา Proctosedyl Suppo 15 gm (Doproct)
จานวน 200 กล่อง
3262 ซือ้ ยา Seretide S50+F250mcg/P Accuhaler 60
dose จานวน 200 ชุด
3263 ซือ้ ยา Vitamin B 16 12 tab (Sambee) จานวน 50
กล่อง , BPM4+PE10/5 ml syr 60 ml (Sinufen)
จานวน 200 ขวด
3264 ซือ้ ยา Carvedilol 12.5 mg (Caraten) จานวน 200
กล่อง

11,299.20

11,299.20 เฉพาะเจาะจง

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

9,523.00

9,523.00 เฉพาะเจาะจง

5,296.50

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062030148
จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000062030173
จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062030182
จากัด
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ PR8000062030192
จากัด (มหาชน)
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062030193
จากัด
บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จากัด PR8000062030191

12/3/2562

-

-

12/3/2562

-

-

13/3/2562

-

-

13/3/2562

-

-

13/3/2562

-

-

13/3/2562

-

-

PR8000062030189

13/3/2562

-

-

5,296.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030188

13/3/2562

-

-

8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จากัด

PR8000062030190

13/3/2562

-

-

92,448.00

92,448.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030185

13/3/2562

-

-

32,956.00

32,956.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด

PR8000062030184

13/3/2562

-

-

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030186

13/3/2562

-

-

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3265 ขออนุมัติซอื้ โต๊ะคร่อมเตียง จานวน 1 ตัว
3266 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งผ้าห่มเป่าลมร้อน จานวน 1 เครือ่ ง
3267 จ้างทาสติก๊ เกอร์ไดคัดติดรถพยาบาล
3268 จ้างทาใบเสร็จรับเงิน
3269 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ
3270 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ
3271 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด
3272 ซือ้ วัสดุในโครงการฯ
3273 ขออนุมัติค่าตรวจทางรังสีวิทยา ประจาเดือนมกราคม
พ.ศ. 2562
3274 ซือ้ ยา SimETHicone 40 mg/0.6 ml drop 15 ml
(Air X) จานวน 100 ขวด , SimETHicone 80 mg tab
(Degas) จานวน 50 กล่อง
3275 ซือ้ ยา Moxifloxacin 0.5% e.d. 5 ml (Vigamox)
จานวน 100 กล่อง , Maxitrol ophth oint 3.5 gm
จานวน 100 หลอด , Latanoprost 0.005 mg/mL
2.5 mL (Lanotan) จานวน 100 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
4,800.00
4,800.00 ตกลงราคา
บริษัท เอส ที เพอร์เฟ็คชั่น จากัด
85,000.00
85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
7,500.00
7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ
75,000.00
75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์น พริน้ เทค แอนด์ เล
เบิ้ล จากัด
5,724.50
5,724.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
39,590.00
39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
30,000.00
30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จากัด
13,500.00
13,500.00 เฉพาะเจาะจง ใบสาคัญค้างจ่าย
50,000.00
50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062030205 14/3/2562
PO8000062030033 15/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062030214
PO8000062030031

15/3/2562
15/3/2562

-

-

PR8000062030208

15/3/2562

-

-

PR8000062030207

15/3/2562

-

-

PR8000062030212
PR8000062030209
PO8000062030035

15/3/2562
15/3/2562
18/3/2562

-

-

11,877.00

11,877.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์เอ็กซ์ จากัด

PR8000062030219

18/3/2562

-

-

28,890.00

28,890.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062030225

18/3/2562

-

-

3276 ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

13,860.00

13,860.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จากัด PR8000062030234

19/3/2562

-

-

3277 จ้างทาใบเสร็จรับเงิน

22,500.00

22,500.00 เฉพาะเจาะจง

19/3/2562

-

-

3278 ขออนุมัติซอื้ Diasteril 6L. จานวน 8 แกลลอน

14,064.00

14,064.00 เฉพาะเจาะจง

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ PO8000062030038
ไทย จากัด
บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062030236

19/3/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3279 ซือ้ ยา Anti D Immunoglobulin 1500 u/2 ml
injection จานวน 1 syringe/กล่อง
3280 ซือ้ ยา Vitamin B Complex 2 ml inj (Vibrumin)
จานวน 5 กล่อง
3281 ซือ้ ยา N.S.S 0.45% 1000 ml จานวน 300 ถุง
3282 ซือ้ ยา Gliclazide MR 60 mg tab (Diamicron MR)
จานวน 100 กล่อง
3283 ขอซือ้ Conforming Elastic Bandage 10 cm *4.5
m จานวน 450 โหล
3284 ซือ้ หมอนใยสังเคราะห์
3285 ขอซือ้ เรดดอท แบบโฟม สาหรับผูใ้ หญ่ จานวน 80 แพ็ค

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,350.00
5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062030240 21/3/2562
จากัด
2,050.00
2,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดรัก๊ ส์เฮ้าส์ จากัด PR8000062030245 22/3/2562
6,400.00
32,100.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง
32,100.00 เฉพาะเจาะจง

75,114.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

PR8000062030248
PR8000062030251

25/3/2562
25/3/2562

-

-

75,114.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
ร้าน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล

PR8000062030293

27/3/2562

-

-

4,815.00
32,000.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง
32,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ลีธนกิจ
บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จากัด

PR8000062030304
PR8000062030298

27/3/2562
27/3/2562

-

-

3286 ขอซือ้ ถุงมือตรวจโรคศรีตรังโกล์ฟ เบอร์ S จานวน 800
กล่อง
3287 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแทพย์

91,200.00

91,200.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล

PR8000062030276

27/3/2562

-

-

23,994.75

23,994.75 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030292

27/3/2562

-

-

3288 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
3289 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
3290 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

12,830.00
21,600.00
23,317.44

PR8000062030301
PR8000062030300
PR8000062030296

27/3/2562
27/3/2562
27/3/2562

-

-

3291 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

33,800.49

PR8000062030312

27/3/2562

-

-

3292 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

40,103.60

PR8000062030303

27/3/2562

-

-

3293 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

44,950.00

PR8000062030299

27/3/2562

-

-

3294 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

45,223.02

PR8000062030284

27/3/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
12,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จากัด
21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จากัด
23,317.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
33,800.49 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
40,103.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
44,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จากัด
45,223.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3295 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
3296 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
3297 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 2 รายการ
3298 ซือ้ Rapid Attest Steam
3299 ซือ้ ผงซักฟอกและน้ายาปรับผ้านุ่ม
3300 ซือ้ ผ้าฝ้ายลายสก๊อต
3301 ซือ้ ยา Allopurinol 100 mg (Puride) จานวน 25
กล่อง , DOMperidone 5 mg/5 mL sus 30 ml
(Domperdone) จานวน 10 กล่อง
3302 ซือ้ ยา Calcium carbonate 600 mg tab
(Caltab600) จานวน 200 กล่อง , Calcium
carbonate 1500 mg tab (Caltab1500) จานวน
250 กล่อง
3303 ซือ้ ยา Carbomer 0.2% 10 gm (VidiSic Eye Gel)
จานวน 800 หลอด
3304 ซือ้ ยา Desmopressin 0.1 mg Tab (Minirin) จานวน
50 ขวด
3305 ซือ้ ยา Entecarvir 0.5 mg (Baraclude) จานวน 60
กล่อง
3306 ซือ้ ยา Evoflow S25+F125mcg/P Evohaler 120
dose จานวน 300 กล่อง
3307 ซือ้ ยา Hepatitis B vac 1 ml (Euvax-B) จานวน 300
vial

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
46,800.00
46,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จากัด
90,222.40
90,222.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
42,800.00
42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
53,928.00
53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
13,375.00
13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
9,500.00
9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณดี ชะโรจน์บวร
11,170.00
11,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062030279 27/3/2562
PR8000062030302 27/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062030281

27/3/2562

-

-

PR8000062030277

27/3/2562

-

-

PO8000062030039

27/3/2562

-

-

PR8000062030297
PR8000062030311

27/3/2562
27/3/2562

-

-

90,700.00

90,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด

PR8000062030286

27/3/2562

-

-

85,600.00

85,600.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030287

27/3/2562

-

-

94,374.00

94,374.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030282

27/3/2562

-

-

86,349.00

86,349.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030285

27/3/2562

-

-

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030283

27/3/2562

-

-

73,830.00

73,830.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030280

27/3/2562

-

-
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3308 ซือ้ ยา Hyaluronate Na 20 mg/2 ml inj (Hyalgan)
จานวน 40 ไซริง้
3309 ซือ้ ยา INSulin NPH 100u/ml 3 ml (Gensulin-N)
จานวน 100 กล่อง
3310 ซือ้ ยา INSulin Rl/NPH 30/70u/ml 10ml
(Insugen30/70) จานวน 300 vial,Enalapril 5 mg
(Anapril5) จานวน 100 กล่อง,Gemfibrozil 300 mg
(Hidil) จานวน 300 กล่อง,Polidocanol 1% 2ml inj
(Aethoxysklerol) จานวน 2 กล่อง
3311 ซือ้ ยา MethiMazole 5 mg tab (Timazol) จานวน
100 กล่อง
3312 ซือ้ ยา N.S.S Irrigate 100 ml (น้าเกลือล้างแผล๗
จานวน 1000 ขวด , N.S.S 0.9% 500 ml จานวน 500
ถุง
3313 ซือ้ ยา Progesterone 200 mg tab (Utrogestan)
จานวน 20 กล่อง
3314 ซือ้ ยา Saw palmetto 160 + Sting nettle 120 mg
cap (Prostagutt) จานวน 80 กล่อง
3315 ซือ้ ยา Teriparatide 250 mcg/ml inj (Mega-PTH)
จานวน 8 หลอด
3316 ซือ้ ยา Testosterone 40 mg cap (Andriol) จานวน
100 กล่อง
3317 ซือ้ ยา Tropicamide 1% e.d 15 ml (Mydriacyl)
จานวน 30 ขวด , Tetracaine 0.5% e.d 15 ml
จานวน 20 ขวด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
92,020.00
92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า(ประเทศ PR8000062030278 27/3/2562
ไทย) จากัด
39,000.00
39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด
PR8000062030307 27/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

58,400.00

58,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด

PR8000062030291

27/3/2562

-

-

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด

PR8000062030271

27/3/2562

-

-

37,500.00

37,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด

PR8000062030269

27/3/2562

-

-

7,062.00

7,062.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030309

27/3/2562

-

-

85,600.00

85,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030274

27/3/2562

-

-

94,080.00

94,080.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030275

27/3/2562

-

-

65,270.00

65,270.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030273

27/3/2562

-

-

8,367.40

8,367.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030310

27/3/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3318 ซือ้ ยา Zoledronic acid 4mg/5ml inj (Zolennic)
จานวน 10 vial,Ondansetron 4mg/2ml inj (Onsia)
จานวน 100 กล่อง,CefDinir 100 mg cap (Samnir)
จานวน 50 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
96,835.00
96,835.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด PR8000062030289 27/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

3319 ขอซือ้ MEDI-GRIP LATEX POWDER-FREE
SURGICAL GLOVES 6.5 , 100 PRS จานวน 20 กล่อง

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) PR8000062030294
จากัด

27/3/2562

-

-

3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขออนุมัติซอื้ โทรทัศน์ และ คอมพิวเตอร์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

2,000.00
19,067.40
24,600.00
32,750.00
33,700.00
67,624.00
90,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง
19,067.40 เฉพาะเจาะจง
24,600.00 เฉพาะเจาะจง
32,750.00 เฉพาะเจาะจง
33,700.00 เฉพาะเจาะจง
67,624.00 เฉพาะเจาะจง
90,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030317
PR8000062030323
PR8000062030316
PR8000062030322
PO8000062030040
PR8000062030318
PR8000062030321

28/3/2562
28/3/2562
28/3/2562
28/3/2562
28/3/2562
28/3/2562
28/3/2562

-

-

3327 ขออนุมัติซอื้ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101)
จานวน 765 แกลลอน
3328 ขออนุมัติซอื้ ตูเ้ ย็น จานวน 2 ตู้

99,450.00

99,450.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030315

28/3/2562

-

-

31,785.00

31,785.00 เฉพาะเจาะจง

PO8000062030041

28/3/2562

-

-

3329 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
3330 ขอซือ้ SI-HERB DERSSING จานวน 100 กล่อง

67,300.00
37,450.00

67,300.00 เฉพาะเจาะจง
37,450.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030327
PR8000062030330

28/3/2562
29/3/2562

-

-

3331 ซือ้ ยา HEPArin 5000iu/ml inj 5 ml (Hepamax)
จานวน 30 กล่อง
3332 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

86,400.00

86,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮอสปิแคร์ จากัด
บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จากัด
บริษัท บิซิคอม จากัด
บริษัท วีไอโอ กรุป๊ จากัด
ไอที เอเวอร์รีติง
บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี
จากัด
บริษัท ไทยอนันต์ ชลบุรี วิทยุโทรทัศน์ จากัด
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท มัณฑนา จากัด

PR8000062030329

29/3/2562

-

-

19,912.70

19,912.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย)
จากัด (มหาชน)

PR8000062030331

29/3/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3333 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมประเก็นฝาครอบคันเข้าเกียร์
,ไส้กรองเครือ่ งปรับอากาศ ฯลฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ
3334 ขออนุมัติจัดจ้างทาโปสเตอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด จานวน 1
รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
3335 ขออนุมัติจัดซือ้ HYDROGEN 99.99% (UHP) 7 M3 ,
AIR ZERO 7 M3 CYL จานวน 2 รายการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
3336 ค่าเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไป-กลับ บริษัท
มิตซูบิชิอิเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย)
จากัด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,208.03
1,208.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR0700062030005 4/3/2562

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

13,054.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PP Sign Maker & Solution

PR0700062030008

5/3/2562

-

-

13,054.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย)
จากัด

PO0700062030001

6/3/2562

-

-

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ต้นข้าว บริการ

PO0700062030002

7/3/2562

-

-

3337 ขออนุมัติจัดจ้างออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟฟิกอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ ระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชัดเจน วรรณศิริ

PR0700062030022

7/3/2562

-

-

3338 ขออนุมัติจัดซือ้ เม็ดพลาสติกLLDPE 7410 จานวน 5
โหล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษะการซือ้ แนบ
3339 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเครือ่ งโปรเจคเตอร์ จานวน 3
เครือ่ ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ
3340 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศห้องแลป
Innovative composite Material for alternative
Energy and Green Technology Laboratory (I
meg จานวน 1 งาน

5,885.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรีเมียร์พลาสเทค จากัด

PR0700062030029

7/3/2562

-

-

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด

PO0700062030003

8/3/2562

-

-

2,996.00

2,996.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด

PR0700062030042

11/3/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3341 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 18
เครือ่ ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ
3342 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถบัสไป-กลับ ม.บูรพา-บริษัท
ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จากัด และบริษัท คอบร้า
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด จ.ชลบุรี ในวันที่ ๑๔ มีนาคม
๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
13,000.50
13,000.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด
PO0700062030004 11/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรีรงุ่ โรจน์ จากัด

PR0700062030045

12/3/2562

-

-

3343 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 2 เครือ่ ง
3344 ขออนุมัติจัดจ้างใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัย
SECURE SOCKET LAYER ด้วย SSL CERTIFICATE
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

3,905.50
3,177.90

3,905.50 เฉพาะเจาะจง
3,177.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0700062030044
PR0700062030047

12/3/2562
12/3/2562

-

-

3345 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าเปลีย่ นอะไหล่สาหรับเครือ่ ง Baird
Spectrometer Model DV6-S S/N 3347 A (Stand
Spark) หมายเลขครุภัณฑ์ 6630-014-0004-1/39
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

9,095.00

9,095.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรีซิชั่น อิควิปเมนต์ จากัด

PR0700062030058

18/3/2562

-

-

3346 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถยนต์ไปกลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา-กรมการกงศุล แจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายอนุชา นิยมญาติ

PR0700062030059

19/3/2562

-

-

3347 ขออนุมัติจัดจ้าง บริการตรวจเช็ค-ซ่อม
เครือ่ งปรับอากาศ, เปลีย่ นอะไหล่เครือ่ งปรับอากาศ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
3348 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านการสอบ
เทียบเครือ่ งมือวัด ศูนย์สอบเทียบฯ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดตามงวดงานแนบท้าย

24,396.00

24,396.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
จากัด

PO0700062030006

20/3/2562

-

-

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอมรเทพ จูสวัสดิ์

PO0700062030005

20/3/2562

-

-

หน ้า 278

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3349 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก (ทุเรียนทอดกรอบ จานวน
1 รายการ) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
3350 ขออนุมัติจัดซือ้ Reactor Tube แบบตรง 34 หลอด
และแบบกระเปราะ 1 หลอด (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ)
3351 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถยนต์ไปกลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา-สนามบินสุวรรณภูมิ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประนอม พวงย้อย
PR0700062030073 20/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

9,822.60

9,822.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็น เค แลบอราทอรี
(ประเทศไทย) จากัด

PR0700062030071

20/3/2562

-

-

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายอนุชา นิยมญาติ

PR0700062030070

20/3/2562

-

-

10,080.00

10,080.00 เฉพาะเจาะจง

นายฐานุพงศ์ คงจีบ

PO0700062030007

22/3/2562

-

-

3353 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์นามบัตรคณะวิศวกรรมศาสตร์
ขนาด 9 x 5.5 CM พิมพ์สี 2 หน้า จานวน 1 ท่าน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวโสระยา น้อมเศียร

PR0700062030090

22/3/2562

-

-

3354 ขออนุมัติจัดซือ้ น้าแข็งหลอด จานวน 20 ถุง
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
3355 ขออนุมัติจัดจ้างค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา การ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของคณะวิศวกรรมศาสตร์
3356 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 4
เครือ่ ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ
3357 ขออนุมัติซ่อมวงจร Power Supply 9050 Detector
ค่าซ่อมวงจรเปลีย่ นอะไหล่ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

140.00

140.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0700062030088

22/3/2562

-

-

233.04

233.04 เฉพาะเจาะจง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน

PR0700062030094

22/3/2562

-

-

12,251.50

12,251.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด

PO0700062030008

25/3/2562

-

-

14,231.00

14,231.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เวชั่น เทคโนโลยี จากัด

PO0700062030009

25/3/2562

-

-

3352 ขออนุมัติจัดจ้าง ตัดและกลึงชิ้นงานเหล็กธรรมดา 2
รายการ และสตัทขนาด 45 มิลิเมตรพร้อมนัท 1รายการ
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3358 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันเบนซินธรรมดา ประจาเดือน
เมษายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบกาหนดคุณลักษณะการซือ้ แนบ
3359 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ,น้ามัน
แก๊สโซฮอล์95,น้ามันเบนซินธรรมดา,น้ามันดีเซล
ประจาเดือนเมษายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการซือ้ แนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร
PR0700062030107 26/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR0700062030108

26/3/2562

-

-

3360 ขออนุมัติจัดซือ้ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก,ไทยโพส,กรุงเทพ
ธุรกิจ เข้าห้องสมุดคณะฯและหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเข้า
ศูนย์สอบเทียบฯ ประจาเดือนเมษายน 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การซือ้ แนบ

1,155.00

1,155.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เกษากร

PR0700062030119

27/3/2562

-

-

3361 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถตูส้ ่งนิสิตไปมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ในวันที่ 1 เม.ย.2562
และรับกลับ วันที่ 6 เม.ย.2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

8,600.00

8,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700062030117

27/3/2562

-

-

36,915.00

36,915.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จากัด PO0700062030010

28/3/2562

-

-

660.00

660.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

PR0700062030126

28/3/2562

-

-

1,070.00

1,070.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เชิญ ก้อปปี้ เซ็น
เตอร์

PR0700062030125

28/3/2562

-

-

3362 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเครือ่ งมือวัด 3 มิติ จานวน 1
เครือ่ ง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจ้าง
3363 ขออนุมัติจัดซือ้ TP-Linl-TL-WN725N 150Mbps
Wireless N Nano USB Adapter จานวน 1 รายการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
3364 ค่าปริน้ ท์สี ขนาด A0 รายละเอียดตามใบเสนอราคา
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3365 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 3,972 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ
3366 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา-บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริง่ จากัด ในวันที่ 22
เมษายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,509.36
1,509.36 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี
PR0700062030132 29/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700062030129

29/3/2562

-

-

3367 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
จ.ปทุมธานี ในวันที่ 29 เมษายน 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700062030130

29/3/2562

-

-

3368 ขออนุมัติสงั่ จ้างปริน้ วัสดุจานวน 2 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

3,440.00

3,440.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ

PR151/2562

5/3/2562

-

-

3369 ขออนุมัติจัดจ้างออกแบบสือ่ ประชาสัมพันธ์จานวน 1
รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวณัฐนารี อินตุย้

PR149/2562

5/3/2562

-

-

3370 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุจานวน 10 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

4,530.00

4,530.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จากัด PR152/2562

5/3/2562

-

-

3371 ขออนุมัติจัดจ้างทาเสือ้ ยืดคอกลมสีดาพร้อมสกรีน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอริศรา แซ่เตียว

PR150/2562

5/3/2562

-

-

3372 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

12,979.10

12,979.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คงธนา เซอร์วิส จากัด

PR0206062020085

1/3/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3373 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
เปลีย่ นท่อน้าประปา
3374 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
ระบบปั๊มน้า อาคารมีชัย ฤชุพันธุ์ 2
3375 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,900.00
4,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จาปาบุรี
PR0206062030164 12/3/2562
66,912.45

66912.45 เฉพาะเจาะจง

7,525.00

7,525.00 เฉพาะเจาะจง

3376 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

428.00

3377 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซี.เค.เอ็นจิเนียริง่
ซัพพลาย เซอร์วิส
บ.โฮมโปร เซ็นเตอร์ จก.

PO0206062030008

22/3/2562

-

-

PR0206062030287

20/3/2562

-

-

428.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062030289

20/3/2562

-

-

464.38

464.38 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062030288

20/3/2562

-

-

3378 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาดอาคาร 50 ปี และอาคาร 60 ปี

459,000.00

459,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ประกอบทรัพย์
คลีน เซอร์วิส

PO0206062030013

29/3/2562

-

-

3379 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเครือ่ งพิมพ์
3380 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมรางผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์
3381 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทาไวนิล ขนาด 3x13 เมตร
พร้อมติดตัง้
3382 ค่ากรอบพร้อมภาพพระบรมฉายาลักษณ์
3383 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งพิมพ์ และหมึกแฟกซ์

3,500.00
5,426.00
5,400.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง
5,426.00 เฉพาะเจาะจง
5,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
โอ๋&นาย ผ้าม่าน
นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0206062030051
PR0206062020175
PR0206062030049

4/3/2562
4/3/2562
4/3/2562

-

-

6,000.00
13,160.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง
13,160.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพาร์ททาม
นิวทาวน์ เทคนิค

PR0206062030050
PR0206062030185

4/3/2562
13/3/2562

-

-

3384 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุสานักงาน จานวน 6 รายการ

5,670.20

5,670.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206062030176

13/3/2562

-

-

3385 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเข้าเล่มปกแข็ง เคลือบมันในเอกสาร
ภาพกิจกรรม BUU NEWS
3386 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้สด จานวน 1 พาน

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์

PR0206062030173

13/3/2562

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

มอธ ฟลาเวอร์

PR0206062030201

15/3/2562

-

-

3387 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพานพุ่ม จานวน 1 พาน

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

มอธ ฟลาเวอร์

PR0206062030200

15/3/2562

-

-
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3388 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาสร้างสรรค์ประติมามา
กรรมทรายร่วมสมัย (ประเภท ฉ ศิลปะร่วมสมัย
Contemporary Art) จานวน 1 งาน
3389 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล จานวน 1 ป้าย
3390 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง จานวน 1
กระเช้า
3391 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษปอนด์ และปกทารายงาน
3392 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
18,000 บีทียู จานวน 1 เครือ่ ง
3393 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ
3394 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง
3395 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม
จานวน 200 รีม
3396 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุสานักงานจานวน34 รายการ
3397
3398
3399
3400

ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรายาง
ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ
ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรางยาง จานวน 2 อัน
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ

3401 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ
3402 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมค่าย
ภาษาจีน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
80,000.00
80,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญตา สุดเสน่ห์
PR0206062030388 27/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,160.00
2,000.00

2,160.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ
ร้านวนิดา

PR0206062030169
PR0206062030168

13/3/2562
13/3/2562

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชลบุรีการพิมพ์

PR0206062030297

20/3/2562

-

-

28,600.00

28,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด

PR0206062030316

21/3/2562

-

-

10,700.00
2,000.00
20,544.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
20,544.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062030315
PR0206062030373
PR0206062030394

26/3/2562
27/3/2562
29/3/2562

-

-

12,470.96

12,470.96 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด
ร้านวนิดา
บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206062030403

29/3/2562

-

-

410.00
1,284.00
780.00
4,400.00

410.00 เฉพาะเจาะจง
1,284.00 เฉพาะเจาะจง
780.00 เฉพาะเจาะจง
4,400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขกราฟฟิค
ณัฐแอร์
แสนสุขกราฟฟิค
นายจักรพงษ์ รับมีศรี นางแจ่มจันทร์
อาจวาริน นายไพบูลย์ อาจวาริน

PO0206062040006
PR0206062030144
PR0206062030143
PR0206062030013

11/4/2562
11/3/2562
11/3/2562
1/3/2562

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

1/3/2562

-

-

19,967.33

19,967.33 เฉพาะเจาะจง

นายสุเทพ แซ่ลมิ้ นายไพบูลย์ อาจวา PR0206062030014
ริน
ร้านค้าในประเทศจีน
PO0206062040003

5/4/2562

-

-
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3403 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะรับส่ง บาง
แสน-สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ขา
ไป และวันที่ 6 เมษายน 2562 ขากลับ
3404 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์จานวน
จานวน 6 เครือ่ ง
3405 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
(ทรายหยาบ)
3406 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
3407 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
ประตูกระจกอลูมิเนียม
3408 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติซอื้ วัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,600.00
4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ
PR0206062030141 11/3/2562

14,912.00

14,912.00 เฉพาะเจาะจง

3,750.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062030347

24/3/2562

-

-

3,750.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ

PR0206062030018

1/3/2019

-

-

3,800.00
9,000.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง
นายเทิดศักดิ์ รัศมี

PR0206062030025
PR0206062030093

3/3/2019
6/3/2019

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีอาร์. บูรพา ซัพพลาย จากัด PR0206062030092

6/3/2019

-

-

3409 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
แครือ่ งปรับอากาศ
3410 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินซือ้ วัสดุ

1,700.00

1,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด

PR0206062030095

6/3/2019

-

-

410.00

410.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062030090

6/3/2019

-

-

3411 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เสงี่ยมพรพาณิชย์

PR0206062030094

6/3/2019

-

-

3412 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ
3413 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมตู้
เบรกเกอร์ไฟฟ้าที่อาคารนันทนาการ
3414 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

25,947.50

25,947.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด

PR0206062030277

19/3/2019

-

-

5,900.00

5,900.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุมารี เนื่องจานงค์

PR0206062030283

20/3/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเสียงศักดิบ์ ล๊อก

PR0206062030294

20/3/2019

-

-

3415 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

51,600.04

51,600.04 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พูล ออกาไนซ์ จากัด

PR0206062030298

20/3/2019

-

-

3416 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
ลาโพง

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายยุทธภูมิ ปานสวัสดิ์

PR0206062030284

20/3/2019

-

-
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3417 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,710.00
1,710.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ ฐาปนีย์ไกรสิทธิ์
PR0206062030295 20/3/2019

3418 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

3419 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์
3420 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เครือ่ งปรับอากาศอาคารหอพักและอาคารวิทยาลัย
นานาชาติ
3421 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างทานามบัตรคณบดี

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง

66,800.10

66,800.10 เฉพาะเจาะจง

500.00

481.50 เฉพาะเจาะจง

3422 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
เอกสาร
3423 ขอความเห็นชอบในการเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน
55 เครือ่ งระหว่างวันที่ 1 กพ. - 31 พค.62
3424 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างทาเครือ่ งเบญจรงค์
3425 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูที่นอน ระหว่าง
วันที่ 16 กพ.- 31 มี.ค. 62
3426 ขอความเห็นชอบในการชุดควบคุมไมโครโฟนไร้สาย
จานวน 6 ชุด
3427 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้าดืม่
3428
3429 ขอความเห็นชอบในการค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน
เดือนกพ.62
3430 ขอความเห็นชอบในการจัดหาของที่ระลึกงานทาบุญ
ครบรอบ 16 ปีวิทยาลัยนานาชาติ
3431 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ

95,000.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062030285

20/3/2019

-

-

นายยุทธการ จุลสารวล

PR0206062030328

21/3/2019

-

-

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์
เซอร์วิส จากัด

PR2600062030006

1/3/2562

-

-

PR2600062030005

1/3/2562

-

-

95,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทเอ็ม เอ็น คอมพิวออฟเชท
จากัด
นายวิทวัส สุกใส

PR2600062030002

1/3/2562

-

-

132,000.00

132,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO2600062030001

1/3/2562

-

-

8,000.00
269,340.40

8,000.00 เฉพาะเจาะจง
269,340.40 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสมจิตร์ วงศ์บรรเจิดแสง
บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุป๊ จากัด

PR2600062030032
PO2600062030002

6/3/2562
6/3/2562

-

-

36,594.00

36,594.00 เฉพาะเจาะจง

PR2600062030033

6/3/2562

-

-

6,300.00
4,929.75

4,800.00 เฉพาะเจาะจง
1,200.00 เฉพาะเจาะจง
4,929.75 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
จากัด
ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลับูรพา
หจก.คณิศร
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR2600062030039
PR2600062030039
PR2600062030048

11/3/2562
11/3/2562
11/3/2562

-

-

18,511.00

18,511.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.พี. ไดคัต จากัด

PR2600062030050

11/3/2562

-

-

5,000.00

1,450.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. นิภาพร แสงสว่าง

PR2600062030008

12/3/2562

-

-
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3432 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเครือ่ งไทยธรรม
พวงมาลัย ธูป เทียน สายสิจน์ ของไหว้
3433 ขอความเห็นชอบในการจัดเช่าเต้นท์
3434 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเปลีย่ นแบตเตอรี่

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
17,000.00
270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์ ชลบุรี
PR2600062030052 14/3/2562
1,000.00
9,000.00

800.00 เฉพาะเจาะจง
8,741.90 เฉพาะเจาะจง

3435 ขอความเห็นชอบในการจัดหายารักษาโรค
3436 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือใช้ในการเรียนการ
สอน
3437 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือใช้ในการเรียนการ
สอน
3438 ขอความเห็นชอบในการจัดหาสายสัญญาณ VGA

6,000.00
34,549.50

5,747.00 เฉพาะเจาะจง
34,549.50 เฉพาะเจาะจง

12,289.50

12,289.50 เฉพาะเจาะจง

5,000.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

3439 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในสานักงาน
3440 ขอความเห็นชอบในการจัดหากระเป๋าผ้าสปันปอนด์ ใช้
ในโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
3441 ขอความเห็นชอบจัดหาดินสอไม้2B ใช้ในโครงการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
3442 ขอความเห็นชอบในการจัดหาสถานที่ในการจัดประชุม

5,000.00
28,087.50

3443 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้าดืม่
3444 ขอความเหชอบในการจัดจ้างตัดต่อวีดีโอ ในโครงการ

นายสุเทพ เท่งเจียว
ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามแบตเตอรี่
อิเลคทรอนิคส์
บริษัท โปรฟาสซิโน จากัด
ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR2600062030051
PR2600062030057

14/3/2562
15/3/2562

-

-

PR2600062030058
PR2600062030070

18/3/2562
20/3/2562

-

-

PR2600062030071

20/3/2562

-

-

20/3/2562

-

-

4,790.97 เฉพาะเจาะจง
28,087.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส PR2600062030062
จากัด
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR2600062030056
บริษัท พัชรนันท์ ซีเล็คชั่น จากัด
PR2600062030063

20/3/2562
20/3/2562

-

-

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จากัด PR2600062030064

20/3/2562

-

-

5,950.00

5,550.00 เฉพาะเจาะจง

PR2600062030069

21/3/2562

-

-

4,800.00
4,000.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์
จากัด
ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลับูรพา
นายพัสกร หนูผุด

PR2600062030072
PR2600062030080

26/3/2562
27/3/2562

-

-

3445 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ

45,900.00

45,900.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ PR2600062030086

28/3/2562

-

-

3446 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมเเซม
เครือ่ งปรับอากาศอาคารหอพักนิสิต
3447 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูที่นอน เดือน
เม.ย. 62

15,461.50

15,461.50 เฉพาะเจาะจง

PR2600062030085

28/3/2562

-

-

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์
เซอร์วิส จากัด
บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุป๊ จากัด

PR2600062030093

29/3/2562

-

-
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3448 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการผูป้ ฏิบัติ
หน้าที่งานหอพัก
3449 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์เดือน
เมษายน 2562
3450 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้าดืม่
3451 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ามันรถจักรยานยนตร์
เดือน เม.ย.62
3452 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลาดอกไม้สด จานวน 1 พวง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพรัตน์ ครุฑปราการ
PO2600062040002 29/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเกษากร

PR2600062030090

29/3/2562

-

-

9,600.00
400.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง
400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลับูรพา
ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR2600062030092
PR2600062030091

29/3/2562
29/3/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

มอธ ฟลาเวอร์

PR0206062030202

9/4/2019

-

-

3453 ขออนุมัติจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างทาพานพุ่มดอกไม้สด

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกนกไทย

PR0209062040001

1/4/2019

-

-

3454 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดทาพานพุ่มดอกไม้สด

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกนกไทย

PR0209062040013

9/4/2019

-

-

18,700.00

18,700.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านยอร์คเซอร์วิส

PR0209062040018

11/4/2019

-

-

3455 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซม
เครือ่ งปรับอากาศ ห้องประชุมศานิตย์
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3456 ขออนุมัติจัดซือ้ และเบิกเงินค่าต่ออายุสมาชิกวารสาร
จานวน 19 รายการ

3457 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุงานภาคสนาม
3458 ขออนุมัติซืท้อและเบิกเงินค่ายากาจัดแมลง
3459 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าพวงมาลัยถวายราชสักการะ
ในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
16,440.00
16,440.00 เฉพาะเจาะจง สยามรัฐ บ.อมรินทร์ บุ๊ค เซ้นเตอร์ PR0209062040019 17/4/2019
จากัด บ.มติชน จากัด(มหาชน) บ.
งานดี จากัด บ.สือ่ ดี จากัด บ.เออารื
ไอพี จากัด (มหาชน) การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
บ.เดย์ โพเอทส์ จากัด บ.
สานักพิมพ์หมอชาวบ้านจากัด บ.
เทคโนโลยี มีเดีย จากัด บ.ไอทีแอล
เทรด มีเดีย จากัด หจก.มิตรเกษตร
การตลาดและโฆษณา หจก. สัตว์
เศษฐกิจแมกกาซีน บ.ฟิดแอนด์
ไลฟสต็อค แมกกาซีน จากัด

2,664.30
180.00
1,000.00

2,664.30 เฉพาะเจาะจง
180.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง

3460
3461
3462
3463

ขออนุมัตซือ้ และเบิกเงินค่าวัสดุภาคสนาม
ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้าดืม่ ถัง จานวน 16 ถัง
ขออนุมัติเบิกเงินค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ

410.00
256.00
12,360.00
4,900.00

410.00 เฉพาะเจาะจง
256.00 เฉพาะเจาะจง
12,360.00 เฉพาะเจาะจง
4,900.00 เฉพาะเจาะจง

3464
3465
3466
3467

ขออนุมัติเบิกเงินค่าโปรแกมป้องกันไวรัส
ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึก
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่าน AA , AAA

1,850.00
10,000.00
6,600.00
450.00

1,850.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง
6,600.00 เฉพาะเจาะจง
450.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

แสงทิพย์การไฟฟ้า
ร้านพิชิตภัณฑ์
ร้านกนกไทย

PR0209062040021
PR0209062040020
PR0209062040027

18/4/2019
18/4/2019
25/4/2019

-

-

ร้านท่าเกษม อิฐบล็อก
นายสมชาติ โพธิศ์ รี
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
นายไพบูลย์ อาจวาริน นายจักรพงษ์
รับมีศรี
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ร้านไทยเบญจรงค์
นายทวีป สุระประเสริฐ
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

PR0209062040030
PR0209062040029
PR0206062040141
PR0206062040229

26/4/2019
26/4/2019
13/4/2019
26/4/2019

-

-

PR0206062040237
PR0206062040236
PR0206062040233
PR0206062040140

26/4/2019
26/4/2019
26/4/2019
13/4/2019

-

-
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3468
3469
3470
3471
3472

ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ขออนุมัติเบิกเงินค่าช่อดอกไม้สด จานวน 19 ช่อ
ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 36A
และ Kyocera Ecosys Fs-1370DN
งานอาคารสถานที่ขอซือ้ วัสดุ -อุปกรณ์ ซ่อมแซม 22
รายการ
งานพัสดุขอซือ้ วัสดุสานักงานเข้าสต๊อก จานวน 16
รายการ
สานักงานคณบดี ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 85 A
(Remanu)
สานักงานคณบดี ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 36 A
(Remanu)
ภาควิชาสังคมวิทยาขอจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ จานวน
2 คัน
ค่าเช่าห้องสัมมนาโครงการฯ

3473
3474
3475
3476
3477
3478

3479 ค่าเช่ารถตูป้ รับอากาศโครงการฝึกอบรมการเขียน
รายงานการประเมินตนเองของงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
3480 ภาควิชาภาษาไทยขอเช่ารถปรับอากาศ
3481 เปลีย่ นยางในและยางนอกรถจักรยานยนต์
3482 จ้างเปลีย่ นยางด้านในกระจก
3483 ค่าหน้าต่างบานเลือ่ นขนาด 129 x 392 เซนติเมตร
3484 ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 85 A
3485 ขอซือ้ ผงหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร
3486 จ้างรือ้ ถอนและติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
8,000.00
8,000.00 เฉพาะเจาะจง
8,000.00
8,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,500.00
9,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,391.00
1,391.00 เฉพาะเจาะจง
4,100.00
4,100.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
นายทวีป สุระประเสริฐ
นายทวีป สุระประเสริฐ
มอธ ฟลาเวอร์
ณัฐแอร์
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0206062040164 21/4/2019
PR0206062040209 25/4/2019
PR0206062040211 25/4/2019
PR0206062040238 26/4/2019
PR0500062030133 1/4/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

7,315.00

7,315.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเฮ้งย่งไถ่ และร้านไพรเวชค้าวัสดุ PR0500062030134

1/4/2562

-

-

11,849.00

11,849.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชัยเจริญ เทรดดิง้ 2015 จากัด PO0500062040002

3/4/2562

-

-

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0500062040026

3/4/2562

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR0500062040025

3/4/2562

-

-

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
นายโสภณ คิดดี

PO0500062040004

18/4/2562

-

-

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO0500062040006

19/4/2562

-

-

11,400.00

11,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
ฮอสพิทอลลิตี้ จากัด
นายโสภณ คิดดี

PO0500062040009

19/4/2562

-

-

16,000.00
620.00
17,976.00
10,165.00
2,700.00
74,900.00
23,005.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จากัด
620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยบางแสน
17,976.00 เฉพาะเจาะจง ธีรพงศ์ การช่าง
10,165.00 เฉพาะเจาะจง ธีรพงศ์ การช่าง
2,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊อปปี้ จากัด
23,005.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 289
บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PO0500062040010
PR0500062040064
PO0500062040011
PO0500062040012
PR0500062040081
PO0500062040013
PO0500062040014

22/4/2562
23/4/2562
25/4/2562
25/4/2562
26/4/2562
29/4/2562
29/4/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3487 ค่าจ้างจัดกิจกรรม Walk Relly
3488 ค่าเช่าห้องประชุมรวมอุปกรณ์
3489 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 คัน
3490 จ้างเปลีย่ นยางนอกและในรถจักรยานยนต์ ๑กร๑๔๘๐
ชลบุรี
3491 ขอเปลีย่ นยางรถยนต์ทะเบียน ย-๔๕๒๗ ชลบุรี
เนื่องจากเสือ่ มสภาพจากการใช้งาน
3492 ขอซ่อมลิฟท์ตัวที่2 อาคารศาสตราจารย์ประยูรฯ
เนื่องจากกาน้ามันรางลิฟท์เสียหาย
3493 ขอซ่อมรถทะเบียน ๔๐-๐๙๖๔ ชลบุรี เนื่องจากเช็ค
ระยะ ๒๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร
3494 ขอซ่อมรถทะเบียน ขค-๕๓๙๑ ชลบุรี เนื่องจากเช็ค
ระยะ๒๗๐,๐๐๐ กิโลเมตรและสลับยาง ถ่วงล้อ
3495 ขอจ้างซ่อมแซมแท่นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อ
ใช้ในการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรฯ
3496 จ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน แก้ไขกระแสไฟฟ้า
ขัดข้องบริเวณเรือนพักรับรอง
3497 รถทะเบียน ๔๐-๐๖๙๘ ชลบุรี เนื่องจากเปลีย่ นถ่าย
น้ามันเครือ่ ง เช็คระบบคลัทซ์ ระบบแอร์ และเปลีย่ นไฟ
ตัดหมอก ไฟหรี่
3498 ขอซือ้ วัสดุเพื่อซ่อมแซมห้องน้าชั้น2 ชั้น5และชั้น9
สานักงานอธิการบดี
3499 ขอซือ้ ผ้าต่วน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ผูกประดับ
บริเวณต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
3500 จ้างทาป้ายตรามหาวิทยาลัย เพื่อตกแต่งฉากหลัง
บริเวณอาสนสงฆ์ อาคารหอประชุมธารง บัวศรี

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
40,000.00
40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาตยา นุชนา
25,000.00
25,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม แซนด์ดนู ส์ เจ้าหลาว บีช รี
สอร์ท
72,000.00
72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพสธร บุญทอน
690.01
690.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคมเจริญยนต์ จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PO0500062040017 29/4/2562
PO0500062040016 29/4/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PO0500062040015
PR0206062040024

29/4/2562
3/4/2019

-

-

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขการยาง

PR0206062040029

3/4/2019

-

-

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062040064

4/4/2019

-

-

16,868.55

16,868.55 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริง่ แอนด์
เซอร์วิส จากัด
บริษัท สแกนสยาม บริการ จากัด

PO0206062040004

10/4/2019

-

-

2,224.00

2,224.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จากัด

PR0206062040059

4/4/2019

-

-

16,995.00

16,995.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโอ๋&นาย ผ้าม่าน

PR0206062040072

5/4/2019

-

-

283.02

283.02 เฉพาะเจาะจง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน

PR0206062040128

11/4/2019

-

-

34,563.14

34,563.14 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด

PO0206062040014

30/4/2019

-

-

3,124.40

3,124.40 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062040208

24/4/2019

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ณ แฟชั่น

PR0206062040222

25/4/2019

-

-

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ

PR0206062040221

25/4/2019

-

-
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3501 ขอซ่อมลิฟท์โดยสารหอประชุมธารงฯ เนื่องจาก
อุปกรณ์ชุดคอนแทคสวิทซ์เสือ่ มสภาพ
3502 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ(โครงการดูงาน
นอกสถานที่ ณ ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) และ
รถไฟฟ้า วันที่ 3 เม.ย. 62)
3503 ขออนุมัติจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตัง้ ขนาด
3x2 เมตร (โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเพณีวันสงกรานต์ ณ อาคารสหศึกษา วันที่ 5 เม.ย.
2562)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,033.00
2,033.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริง่ แอนด์
PR0206062040255 29/4/2019
เซอร์วิส จากัด
15,000.00
15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จากัด PO0300062040002 1/4/2562
ราคาจ้าง 15,000 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ ราคาจ้าง PR0300062040001
1,200 บาท

1/4/2562

-

-

3504 ขออนุมัติจ้ดซือ้ ของที่ระลึก (เบญจรงค์แก้วลายเต็ม)
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท ปูนซีเมนต์
ไทย จากัด (มหาชน) และรถไฟฟ้า กทม. วันที่ 3 เม.ย.
62

1,250.00

1,250.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
PR0300062040003
ราคาซือ้ 1,250 บาท

1/4/2562

-

-

3505 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์และหมึกพิมพ์ HP
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
3506 ขออนุมัติทาป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) (โครงการค่าย
สิงห์ครามอาสา ในวันที่ 6-7 เมษายน 2562 ณ พื้นที่
ชุมชนสหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน อ.วังน้าเย็น คทช. จากัด จ.
สระแก้ว)

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO0300062040001

1/4/2562

-

-

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาซือ้
60,000 บาท
ร้านตะวันออกสติกเกอร์ ราคาจ้าง
900 บาท

PR0300062040005

2/4/2562

-

-

3507 ขออนุมัติจ้างล้างรถยนต์ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์
3508 ขออนุมัติจ้างปะยางรถยนต์ (ยีห่ ้อ ISUZU แบบ MU-X
สีดา ทะเบียน งข 7652 ชลบุรี
3509 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ (โครงการ
ค่ายสิงห์ครามอาสา ในวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ พื้นที่
ชุมชนสหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน อ.วังน้าเย็น คทช. จากัด จ.
สระแก้ว)

440.00

440.00 เฉพาะเจาะจง

ราคาจ้าง PR0300062040010

3/4/2562

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

ราคาจ้าง PR0300062040011

3/4/2562

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

ราคาจ้าง PR0300062040013

5/4/2562

-

-

ร้านชลบุรี ไท ลิสซิง่
440 บาท
ร้านพัฒนยางยนต์
400 บาท
นายโกมล ฤทธิง์ าม
3,500 บาท
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ลำดับที่
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3510 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการศึกษาดู
งานรายวิชา 67735859 และวิชา 67725259 ณ
วิสาหกิจชุมชนเพาะเชื้อหอยนางรมคลองลาวน จ.
ระยอง วันที่ 19 เม.ย. 62
3511 ขออนุมัติจ้างทาวารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน พ.ศ.
2562) ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
3512 ขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการรัฐศาสตร์
แห่งชาติ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
วันที่ 24-26 เม.ย. 62
3513 ขออนุมัติจ้างทาแฟลชไดร์ โครงการรัฐศาสตร์แห่งชาติ
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา วันที่
24-26 เม.ย. 62
3514 ขออนุมัติจ้างเหมาชุดการแสดง โครงการรัฐศาสตร์
แห่งชาติ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
วันที่ 24-26 เม.ย. 62
3515 ขออนุมัติจ้างทาเกียรตบัตร แผ่นโปสเตอร์ สายคล้องคอ
และหนังสือสูจิบัตร โครงการรัฐศาสตร์แห่งชาติ ณ
โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา วันที่
24-26 เม.ย. 62
3516 ขออนุมัติจ้างทากระเป๋าเอกสาร โครงการรัฐศาสตร์
แห่งชาติ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
วันที่ 24-26 เม.ย. 62
3517 ขออนุมัติจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการรัฐศาสตร์
แห่งชาติ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
วันที่ 24-26 เม.ย. 62

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
24,000.00
24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิง์ าม
ราคาจ้าง PO0300062040004 18/4/2562
24,000 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

68,052.00

68,052.00 เฉพาะเจาะจง

พิกกี้ มีเดีย
จ้าง 68,052 บาท

ราคา

PO0300062040003

18/4/2562

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้กัลยา
จ้าง 5,000 บาท

ราคา

โครงการบริการวิชาการ 19/4/2562

-

-

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวเพ็ญนภา

ตัง้ ต้นเจริญ โครงการบริการวิชาการ 19/4/2562
ราคาจ้าง 45,000

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

บาท
นางสาวเพ็ญนภา

ตัง้ ต้นเจริญ โครงการบริการวิชาการ 19/4/2562
ราคาจ้าง 7,000 บาท

-

-

63,000.00

63,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสมบูรณ์ เพ็ชรบารุง
63,000 บาท

ราคาจ้าง โครงการบริการวิชาการ 19/4/2562

-

-

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

-

-

10,220.00

10,220.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีเจ การ์เมนท์ 60 จากัด
โครงการบริการวิชาการ 19/4/2562
ราคาจ้าง 45,000
บาท
นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ ราคาจ้าง โครงการบริการวิชาการ 19/4/2562
10,220 บาท

-

-
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3518 ขออนุมัติเช่าห้องประชุมและเครือ่ ง LCD โครงการ
รัฐศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอม
เทียน พัทยา วันที่ 24-26 เม.ย. 62
3519 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก โครงการประชุมวิชากา
ระดับชาติ โครงการเครือข่ายการศึกษาวิจัยและ
ความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ครัง้ ที่ 3 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้
จอมเทียน พัทยา วันที่ 25 เม.ย. 62

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
50,000.00
50,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอม
โครงการบริการวิชาการ 19/4/2562
เทียน
ราคาเช่า
50,0000 บาท
3,600.00
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
PR0300062040059 24/4/2562
ราคาซือ้ 3,600 บาท

3520 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการเครือข่าย
การศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้าน
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครัง้ ที่ 3 ณ โรงแรม
แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา วันที่ 25 เม.ย. 62

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง

3521 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจาเดือนพฤษภาคม
2562
3522 ขออนุมัติจัดซือ้ ธงสัญลักษณ์พระราชพิธีพระบรม
ราชาภิเษก, ธงชาติ, เสาธงพร้อมฐานตัง้ และพานพุ่ม
เงิน-พุ่มทอง (โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการพิธี
บรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ
อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา)

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

3523 ขออนุมัติจัดซือ้ ถุงดา (โครงการกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติการพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 3
พฤษภาคม 2562 ณ อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

225.00

225.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จากัด PR0300062040058
ราคาจ้าง 8,500 บาท

24/4/2562

-

-

น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 12,000 บาท
ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์ ราคาซือ้
5,000 บาท

PO0300062040005

26/4/2562

-

-

PR0300062040075

30/4/2562

-

-

ร้านถุงดี
225 บาท

PR0300062040074

30/4/2562

-

-

หน ้า 293

ราคาจ้าง

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3524 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายไวนิลพร้อมติดตัง้ (โครงการ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารสหศึกษา คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
3525 ขออนุมัติจัดจ้างทาเสือ้ โปโล สีเหลือง (โครงการกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติการพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารสหศึกษา คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
3526 ขออนุมัติจัดซือ้ รูปพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการพิธีบรม
ราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ
อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา)
3527
3528
3529
3530
3531
3532

วัสดุอื่น
ซ่อมรถยนต์
ขออนุมัติจ้าง
ค่าเช่ารถตู้
วัสดุ
วัสดุอื่น

3533 วัสดุอื่นๆ
3534 ค่าจ้างเหมาบริการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ ราคาจ้าง PR0300062040072 30/4/2562
3,000 บาท

43,500.00

43,500.00 เฉพาะเจาะจง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

3,330.00
5,680.00
33,270.00
2,800.00
2,590.00
5,025.00

3,330.00 เฉพาะเจาะจง
5,680.00 เฉพาะเจาะจง
33,270.00 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง
2,590.00 เฉพาะเจาะจง
5,025.00 เฉพาะเจาะจง

7,610.00
19,450.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ทีเจ การ์เมนท์60 จากัด
PO0300062040006
ราคาจ้าง 43,500 บาท

30/4/2562

-

-

ร้าน TITLE SHOP
5,000 บาท

30/4/2562

-

-

PR0600062040017
PR0600062040016
PO0600062040004
PR0600062040039
PR0600062040038
PR0600062040044

1/4/2019
1/4/2019
22/4/2019
2/4/2019
2/4/2019
3/4/2019

-

-

PR0600062040041
PO0600062040001

3/4/2019
3/4/2019

-

-

ราคาซือ้ PR0300062040076

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
อู่ช่างโจ
นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
นายประกิจ ท้วมพงษ์
น้าดืม่ บ้านและสวน
นายกิตติสัณฑ์ เพียรพิทักษ์/ร้านศรี
เจริญ
7,610.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์อิเล็กทริค
19,450.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 294
นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
3535
3536
3537
3538
3539

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ
ขออนุมัติซอื้
ขอซือ้ วัสดุ 37 รายการ
จ่างเหมาบริการ
วัสดุอื่นๆ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
18,190.00
18,190.00 เฉพาะเจาะจง
125
125 เฉพาะเจาะจง
8,967.00
8,967.00 เฉพาะเจาะจง
29,145.00
29,145.00 เฉพาะเจาะจง
3,553.47
3,553.47 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท โพลีซายน์ เซอร์วิส จากัด
บจก.บัณฑิตสเตชันเนอรี่
ร้านสหกรณ์ ม.บูรพา
นิวทาวน์ เทคนิค
บริษัท ชัยเจริญ เทรดดิง้ 2015 จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0600062040043 3/4/2019
PR0600062040067 4/4/2019
PR0600062040049 4/4/2019
PO0600062040002 4/4/2019
PR0600062040062 4/4/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

3540 วัสดุ
3541 ซ่อมรถตู้
3542 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

1,900.00
6,680.00
1,391.00

1,900.00 เฉพาะเจาะจง
6,680.00 เฉพาะเจาะจง
1,391.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน อรุณวิศวกรรม
นายพีรพงศ์ อัศวะอานวย
หจก.เอสแอนด์เจ เคมิคอล เทรดดิง้

PR0600062040051
PR0600062040050
PR0600062040048

4/4/2019
4/4/2019
4/4/2019

-

-

3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549

2,700.00
690.15
2,455.00
9,000.00
2,750.00
8,200.00
1,932.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง
690.15 เฉพาะเจาะจง
2,455.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,750.00 เฉพาะเจาะจง
8,200.00 เฉพาะเจาะจง
1,932.00 เฉพาะเจาะจง

นายประกิจ ท้วมพงษ์
ร้านยักษ์ใหญ่ ไอที
ร้านดอกไม้เจียมจิตต์
นายลมร เจนชัย
ซีลลอส อาร์ต ดีไซน์
ร้านกฤษณ์อิเล็กทริค
ร้าน ศ.สังฆภัณฑ์ ร้านจาน
ชามบางแสน 888 รวงข้าว
พานิช ไพรเวชค้าวัสดุและ
บจก บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

PR0600062040082
PR0600062040085
PR0600062040086
PR0600062040102
PR0600062040104
PR0600062040103
PR0600062040131

5/4/2019
5/4/2019
5/4/2019
10/4/2019
11/4/2019
11/4/2019
18/4/2019

-

-

3550 เช่าบอร์ด
3551 วัสดุอื่น
3552 วัสดุอื่นๆ

9,500.00
20,900.00
4,010.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง
20,900.00 เฉพาะเจาะจง
4,010.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600062040128
PR0600062040123
PR0600062040125

18/4/2019
18/4/2019
18/4/2019

-

-

3553 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ
3554 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้อง SD - 505
3555 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมอ่างน้าความถี่สูง (หมายเลข
6640-090-1/40)

400
81,749.00
9,234.10

400 เฉพาะเจาะจง
81,749.00 เฉพาะเจาะจง
9,234.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอพดา กรุป๊ จากัด
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
ร้านมารดา/บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่/
ร้านเพนกวินช้อป
ร้านสดใสก๊อปปี้
นิวทาวน์ เทคนิค
บริษัท เจอาร์พี เทคโนโลยี จากัด

PR0600062040157
PO0600062040005
PR0600062040150

23/4/2019
23/4/2019
23/4/2019

-

-

ค่าจ้างเหมาบริการรยนต์
ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 2 รายการ
ขออนุมัติซอื้ วัสดุ จานวน 12 รายการ
ย้ายเครือ่ งปรับอากาศ
แผ่นพับและโปสเตอร์
วัสดุอื่นๆ
ขออนุมัติซอื้

หน ้า 295

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3556 ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
3557 วัสดุอื่นๆ
3558 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 18 รายการ

3559 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมเครือ่ งปั่นเหวีย่ ง (หมายเลข
550806313000002)
3560 ขออนุมัติซอื้ หลอดไฟ จานวน 300 ดวง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,000.00
8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จากัด
PR0600062040152 23/4/2019
27,168.00
27,168.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอ๋&นาย ผ้าม่าน
PR0600062040154 23/4/2019
9,437.00
9,437.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0600062040155 23/4/2019
, ร้าน เจียบฮวด, ร้าน กฤษณ์ อีเลคท
ริค, และ บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
จากัด
35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง

35,700.00

35,700.00 เฉพาะเจาะจง

3561 ค่าเช่ารถตู้ จาก ม.บูรพา จ.ชลบุรี ไป-กลับ อุทยาน
แห่งชาติเขาคิชฌกูฎ (น้าตกกระทิง) จ.จันทบุรี 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

3562 วัสดุ

7,283.49

7,283.49 เฉพาะเจาะจง

3563 วัสดุ

3,162.92

3,162.92 เฉพาะเจาะจง

3564 ซ่อมรถจักรยานยนต์
3565 ค่าซ่อมครุภัณฑ์

240
4,815.00

240 เฉพาะเจาะจง
4,815.00 เฉพาะเจาะจง

5,510.00
740
10,298.00
9,547.00
2,218.00

5,510.00 เฉพาะเจาะจง
740 เฉพาะเจาะจง
10,298.00 เฉพาะเจาะจง
9,547.00 เฉพาะเจาะจง
2,218.00 เฉพาะเจาะจง

3566
3567
3568
3569
3570

วัสดุ
วัสดุอื่นๆ
วัสดุ
วัสดุ
ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 14 รายการ

บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย)
จากัด
บ.เทียนทอง อิเล็คทริค แอนด์ซัพ
พลาย จากัด
นายประกิจ ท้วมพงษ์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PO0600062040006

29/4/2019

-

-

PR0600062040161

24/4/2019

-

-

PR0600062040160

24/4/2019

-

-

บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ PR0600062040171
แมเนจเมนท์ จากัด
บริษัท ชัยเจริญ เทรดดิง้ 2015 จากัด PR0600062040169

25/4/2019

-

-

25/4/2019

-

-

นายดา ชูนวน
บริษัท เพาเวอร์ วัน คอนโทรล ซิส
เต็มส์ จากัด
ร้านแสนสุขกราฟฟิก
ร้าน อรุณวิศวกรรม
นิวทาวน์ เทคนิค
ร้านกฤษณ์อิเล็กทริค
ร้านเบ็ดเตล็ด ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด ร้านเจียบ
ฮวด ร้านธีรเดช น้าดืม่ บ้านและสวน

PR0600062040176
PR0600062040174

25/4/2019
25/4/2019

-

-

PR0600062040167
PR0600062040170
PR0600062040168
PR0600062040172
PR0600062040179

25/4/2019
25/4/2019
25/4/2019
25/4/2019
26/4/2019

-

-

หน ้า 296

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3571 ขออนุมัติจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์
3572 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ HP
3573 ขออนุมัติจ้างซักผ้าเช็ดมือ (สาหรับการเรียนปฏิบัติการ)
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581

ขออนุมัติจ้างขนบอร์ด
วัสดุ
ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ
วัสดุอื่นๆ
ขออนุมัติซอื้
วัสดุอื่นๆ-จานวน 2 รายการ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น -Sp DNA Sequencing
วัสดุอื่นๆ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR0600062040181 26/4/2019
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR0600062040185 26/4/2019
806
806 เฉพาะเจาะจง นางนวพร พงษ์ไพโรจน์
PR0600062040177 26/4/2019
2,000.00
8,630.00
59,438.50
4,100.00
4,800.00
5,600.00
2,568.00
7,575.60

2,000.00 เฉพาะเจาะจง
8,630.00 เฉพาะเจาะจง
59,438.50 เฉพาะเจาะจง
4,100.00 เฉพาะเจาะจง
4,800.00 เฉพาะเจาะจง
5,600.00 เฉพาะเจาะจง
2,568.00 เฉพาะเจาะจง
7,575.60 เฉพาะเจาะจง

3582 วัสดุอื่นๆ-จานวน 6 รายการ
3583 วัสดุอื่นๆ-จานวน 6 รายการ

1,828.00
3,545.00

1,828.00 เฉพาะเจาะจง
3,545.00 เฉพาะเจาะจง

3584
3585
3586
3587
3588

1,550.00
9,350.00
1,745.34
2,050.86
5,350.00
5,888.93

วัสดุอื่นๆ-จานวน 5 รายการ
ขออนุมัติซอื้
ค่าถ่ายเอกสาร จานวน 1 รายการ
ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 1 รายการ
ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซม 11CS08112 Condenser
for scrubber K-415 จานวน 1 งาน
3589 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ จานวน 5 รายการ (เทปกาวสอง
หน้าใส, กระดาษต่อเนื่องเคมี, กระดาษดัชนี, แฟ้ม 2
ห่วง, ถุงคลุมรองเท้าเยือ่ กระดาษ) รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการจัดซือ้

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0600062040189
PR0600062040193
PR0600062040191
PR0600062040192
PR0600062040203
PR0600062040200
PR0600062040201
PR0600062040202

26/4/2019
29/4/2019
29/4/2019
29/4/2019
30/4/2019
30/4/2019
30/4/2019
30/4/2019

-

-

PR0600062040197
PR0600062040196

30/4/2019
30/4/2019

-

-

1,550.00 เฉพาะเจาะจง
9,350.00 เฉพาะเจาะจง
1,745.34 เฉพาะเจาะจง
2,050.86 เฉพาะเจาะจง
5,350.00 เฉพาะเจาะจง

นายอมรพงศ์ วรรธนะภูติ
ร้านกฤษณ์อิเล็กทริค
บริษัท เอส.เอ.(มาบตาพุด) จากัด
นายสุพรชัุย หัตถกิจอุดม
วินเทค พริน้
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
หจก.วอร์ด เมดิก
บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้
แมเนจเมนท์ จากัด
ร้านสหกรณ์ ม.บูรพา
นายธารทอง/นางภัคชานันท์/ร้านลี้
ฮวดสุน/ไพรเวชค้าวัสดุ/น้าดืม่ บ้าน
และสวน
ร้านท้ายตลาดการเกษตร
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
นายวันธวัช เรืองศรี
นายวันธวัช เรืองศรี
บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จากัด

PR0600062040199
PR0600062040204
PR0700062040006
PR0700062040003
0/1/1900

30/4/2019
30/4/2019
2/4/2562
2/4/2562
2/4/2562

-

-

5,888.93 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0700062040002

2/4/2562

-

-

หน ้า 297

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3590 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร จานวน 1 รายการ
(รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ)
3591 ขออนุมัติจัดซือ้ คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ อาร์กอน จานวน 2
รายการ (รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
10,207.94
10,207.94 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี
PO0700062040002 3/4/2562
2,771.30

2,771.30 เฉพาะเจาะจง

3592 ขออนุม้ติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งสารองกระแสไฟฟ้า จานวน
8 เครือ่ ง
3593 ขออนุมัติจัดซือ้ แผ่นอะคริลิคใส, น้ายาประสานอะคริลิค
, พู่กัน จานวน 5 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

23,668.40

3594 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสร้างชิ้นงานต้นแบบ (P430
ABSplus (Ivory), P400-SR Soluble Support)
จานวน 2 รายการ (ดังเอกสารแนบ)
3595 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 60x180 ซม.
จานวน 1 ผืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ
3596 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 1 รายการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
3597 ขออนุมัติจัดซือ้ แผ่นกรอง Hepa Filter (H14) จานวน
1 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
3598 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมีและอุปกรณ์ รวมจานวน 7
รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
3599 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุโคมถนน High Power,หลอดทอร์
นาโด,หลอด Led Blub,หลอดไฟนีออน และอื่นๆ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การซือ้ แนบ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จากัด

PR0700062040020

3/4/2562

-

-

23,668.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด

PO0700062040001

3/4/2562

-

-

20,133.12

20,133.12 เฉพาะเจาะจง

ซีซีพาณิชย์

PO0700062040003

4/4/2562

-

-

31,030.00

31,030.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอพพลิแคด จากัด (มหาชน) PO0700062040004

5/4/2562

-

-

220.00

220.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวโสระยา น้อมเศียร

PR0700062040023

5/4/2562

-

-

658.16

658.16 เฉพาะเจาะจง

นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700062040042

9/4/2562

-

-

11,591.67

11,591.67 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แล็บ ไมโคร จากัด

PO0700062040006

9/4/2562

-

-

85,600.00

85,600.00 เฉพาะเจาะจง

9/4/2562

-

-

34,026.00

34,026.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด นิวบอร์น ไซเอนทิ PO0700062040008
ฟิค
บริษัท จรัสแสง อิเล็คทริค จากัด
PO0700062040005

9/4/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3600 เพื่อขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน
6รายการ ดังเอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
18,297.00
18,297.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด
PO0700062040010 10/4/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

3601 เพื่อขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เช่นโมดูล
Micro SD Casd Micro , Micro SD 16 GB , สาย
Micro USB และอื่นๆ ดังเอกสารแนบ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

37,606.00

37,606.00 เฉพาะเจาะจง

นายอานาจ จอดสันเทียะ

PO0700062040009

10/4/2562

-

-

3602 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษ A4 คณะวิศวกรรมศาสตร์

29,400.00

29,400.00 เฉพาะเจาะจง

PO0700062040011

18/4/2562

-

-

3603 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตูท้ ี่ จ.สงขลา จานวน 1
รายการ
3604 ค่าของที่ระลึกวิทยากร
3605 ค่าเช่ารถขนย้ายอุปกรณ์ จาก บริษัท คาเรล (ประเทศ
ไทย)จากัด ถึง ม.บูรพาในวันที่ 2 พ.ค. 2562

6,300.00

6,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
นายบัณฑิต ไชยชนะ

0/1/1900

18/4/2562

-

-

900.00
8,000.00

900.00 เฉพาะเจาะจง
8,000.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย
ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0700062040063
PR0700062040061

19/4/2562
19/4/2562

-

-

3606 ค่าเช่ารถขนย้ายอุปกรณ์ จาก ม.บูรพา ถึง บริษัท
คาเรล (ประเทศไทย) จากัด ในวันที่ 7 พ.ค. 2562
3607 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถยนต์ไปกลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา-ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เขต
หลักสี่ กรุงเทพฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0700062040062

19/4/2562

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายอนุชา นิยมญาติ

PR0700062040076

22/4/2562

-

-

3608 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุน้ามันแก๊สโซฮอล์95,น้ามันเบนซิน
ธรรมดา,น้ามันดีเซล(Fabrication Lab) จานวน 1 งาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการซือ้ แนบ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR0700062040081

24/4/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3609 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันเบนซินธรรมดา ประจาเดือน
พฤษภาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบกาหนดคุณลักษณะการซือ้ แนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร
0/1/1900
24/4/2562
(สานักงานใหญ่)

3610 ขออนุมัติจัดจ้างเหมายานพาหนะรถตูม้ .บูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สนามจันทร์ จ.นครปฐม

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง

3611 ขออนุมัติจัดจ้างทาโปสเตอร์ขนาด A0 พิมพ์สี จานวน 2
ใบ และโปสเตอร์ ขนาด A1 พิมพ์สี จานวน 2 ใบ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

1,960.00

3612 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ,แก๊สโซฮอล์
95,น้ามันเบนซินธรรมดา,น้ามันดีเซล ประจาเดือน
พฤษภาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบกาหนดคุณลักษณะการซือ้ แนบ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายโกมล ฤทธิง์ าม

0/1/1900

24/4/2562

-

-

1,960.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวโสระยา น้อมเศียร

PR0700062040085

25/4/2562

-

-

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง
(สานักงานใหญ่)

0/1/1900

25/4/2562

-

-

3613 ขออนุมัติจัดซือ้ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก,ไทยโพส,กรุงเทพ
ธุรกิจเข้าห้องสมุดและหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเข้าศูนย์
สอบเทียบ ประจาเดือนพฤษภาคม 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การซือ้ แนบ

1,265.00

1,265.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เกษากร

0/1/1900

25/4/2562

-

-

3614 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ จานวน 4 รายการ (กล่องฝาปิด,ผ้า
ปูโต๊ะ และตาข่ายพลาสติก) รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการจัดซือ้
3615 จัดซือ้ หมึกพิมพ์ CF280XC HP 80X Black Toner For
Pro 400 M401d /M401dn จานวน 1 กล่อง

3,490.00

3,490.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด PR0700062040102
(มหาชน) สาขาชลบุรี

29/4/2562

-

-

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ PR1200062040001
จากัด
ราคา
ที่เสนอ 7,200.00 บาท

1/4/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3616 จัดซือ้ น้าดืม่ จานวน 97 ถัง
3617 จัดจ้างตรวจรับรองระบบมาตรฐาน ISO 27001:2013
จานวน 1 งาน
3618 จัดซือ้ น้ามันดีเซล จานวน 120 ลิตร
3619 จัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ
3620 จัดซือ้ วัสดุใช้ในโครงการรดน้าขอพร จานวน 6 รายการ
3621 จัดซือ้ น้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จานวน 11.44 ลิตร
3622 ขออนุมัติเสนอซือ้ น้าดืม่ แบบถัง
3623 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว
3624 ขออนุมัติเสนอซ์ุอกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
3,395.00
3,395.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน
ราคาที่
เสนอ 3,395.00 บาท
99,500.00
99,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น
(ประเทศไทย) จากัด
ราคา
ที่เสนอ 99,500.00 บาท
3,277.20
3,277.20 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศ์ทรายทอง
ราคาที่เสนอ 3,277.20 บาท
6,197.27
6,197.27 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 6,197.27 บาท
3,050.00
3,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้กัลยา
ราคาที่เสนอ 3,050.00 บาท
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศ์ทรายทอง
ราคาที่เสนอ 400.00 บาท
1,155.00
1,155.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน
2,520.00
2,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน
1,646.99
1,646.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR1200062040003 3/4/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PO1200062040001

5/4/2019

-

-

PR1200062040014

5/4/2019

-

-

PR1200062040020

5/4/2019

-

-

PR1200062040021

11/4/2019

-

-

PR1200062040033

29/4/2019

-

-

PR1700062040005
PR1700062040006
PR1700062040023

3/4/2019
4/4/2019
10/4/2019

-

-

3625 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมแม็กมุม
3626 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 7 รายการ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการในรายวิชาปัญหาพิเศษ

7,840.00
26,750.00

7,840.00 เฉพาะเจาะจง
26,750.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส
บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จากัด

PR1700062040054
PR2100062040003

30/4/2019
1/4/2019

-

-

3627 ขออนุมัติจ้างทาโรงจอดรถยนต์ขนาด 4 คัน ความกว้าง
6 เมตร x 12 เมตร เพื่อใช้สาหรับจอดรถยนต์ ที่
ศูนย์วิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล

55,000.00

55,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชัยศิริ ผลทวี

PR2100062040004

1/4/2019

-

-

หน ้า 301

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3628 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 3
เมษายน 2562 เพื่อรับ-ส่ง วิทยากรรายวิชา 834465
การจัดการสถานแสดงพันธุส์ ัตว์น้าสาธารณะ (ดร.วรเทพ
มุธุวรรณ) รับจาก บ้านพัก จ.ชลบุรี มาสอน ณ ม.บูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร เจริญพร
PR2100062040010 2/4/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

3629 ขออนุมัติจ้างเเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศวันที่ 4
เมษายน 2562 เพื่อรับ-ส่ง วิทยากรรายวิชา834379
เทคโนโลยีการหมัก (ดร.จันทร์จรัส วัฒนโชติ) รับจาก
ม.บูรพา จ.ชลบุรี มาสอน ณ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2100062040012

3/4/2019

-

-

3630 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศวันที่ 4
เมษายน 2562 เพื่อรับ-ส่ง อาจารย์เข้าร่วมสัมมนา ''
กรุงเทพ (มหา) นครใต้บาดาล พร้อมรับ พร้อมรู้ สูพ่ ิบัติ
ภัย (Bangkok: The Underwater City) ณ ห้องแก
รนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2100062040011

3/4/2019

-

-

3631 ขออนุมัติจ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 10*3 เมตร จานวน 1
ป้าย เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิจัยใต้น้า

4,200.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไอปริน้ ท์

PR2100062040021

6/4/2019

-

-

3632 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 11 รายการ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีการเพาะพันธุส์ ัตว์
น้าและใช้ภายในศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล

8,175.00

8,175.00 เฉพาะเจาะจง

นางวรรณี ผลมณี, จิระวี เข๊ะก๊ , ร้าน PR2100062040019
ซิว่ เต็กตึง , ร้านทุกอย่าง 20 บาท

6/4/2019

-

-

3633 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 11 รายการ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีการหมัก

3,582.00

3,582.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านทุกอย่าง 20 บาท และนางสาว
ลาพร มนัสสนิท

6/4/2019

-

-

หน ้า 302

PR2100062040020

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3634 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 10
เมษายน 2562 เพื่อรับ-ส่ง วิทยากรรายวิชา 834465
การจัดการสถานแสดงพันธุส์ ัตว์น้าสาธารณะ (ดร.วรเทพ
มุธุวรรณ) รับจากบ้านพัก จ.ชลบุรี มาสอน ณ ม.บูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร เจริญพร
PR2100062040023 9/4/2019

3635 ขออนุมัติจ้างเหมาทาความสะอาดห้องพักรับรองคณบดี
คณะเทคโนโลยีทางทะเล เพื่อทาความสะอาดห้องพัก
รับรองคณบดี สาหรับรับรองวิทยากร รายวิชา ภูมคุม้
กันสัตว์น้า

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

3636 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่
18-19 เมษายน 2562 เพื่อรับส่ง วิทยากรรายวิชา
ภูมิคมุ้ กันสัตว์น้า (ดร.จันทร์จรัส วัฒนะโชติ) รับจาก
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จ.ชลบุรี มาสอน ณ ม.
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

5,600.00

3637 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 17
เมษายน 2562 เพื่อรับส่ง วิทยากรรายวิชา 834465
การจัดการสถานแสดงพันธุส์ ัตว์น้าสาธารณะ (ดร.วรเทพ
มุธุวรรณ) รับจากบ้านพัก จ.ชลบุรี มาสอน ณ ม.บูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี
3638 ขออนุมัติจ้างเหมาทาความสะอาดห้องพักรับรองคณบดี
เพื่อทาความสะอาดห้องพักรับรองคณบดี สาหรับ
รับรองวิทยากร รายวิชากฎหมายทะเลและสิง่ แวดล้อม

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์

PR2100062040026

11/4/2019

-

-

5,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2100062040025

11/4/2019

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2100062040024

11/4/2019

-

-

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์

PR2100062040027

17/4/2019

-

-

หน ้า 303

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3639 ขออนุมัติจ้างทาความสะอาดห้องพักรับรองคณบดี เพื่อ
ทาความสะอาดห้องพักรับรองคณบดี สาหรับรับรอง
วิทยากร รายวิชากฎหมายทะเลและสิง่ แวดล้อม

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
300.00
300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์
PR2100062040030 18/4/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

3640 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 24
เมษายน 2562 เพื่อรับ-ส่ง วิทยากรรายวิชา 834465
การจัดการสถานแสดงพันธุส์ ัตว์น้าสาธารณะ (ดร.วรเทพ
มุธุวรรณ) รับจากบ้านพัก จ.ชลบุรี มาสอน ณ ม.บูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2100062040032

23/4/2019

-

-

3641 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 25
เมษายน 2562 เพื่อรับ-ส่ง วิทยากรรายวิชา 834379
เทคโนโลยีการหมัก (ดร.จันทร์จรัส วัฒนะโชติ) รับจาก
ม.บูรพา จ.ชลบุรี มาสอน ณ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2100062040033

24/4/2019

-

-

3642 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึกสาหรับมอบให้กับสถาน
ประกอบการ ที่ไปศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงาน
ด้านการโรงแรมและมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากล
ประจาปี พ.ศ. 2562 ให้แก่นิสิตสาขาภาาาอังกฤษเพื่อ
การสือ่ สารทางธุรกิจชั้นปีที่ 4

1,345.00

1,345.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา PR2200062030067

1/4/2019

-

-

3643 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์สาหรับเดินสายไฟ เพื่อใช้ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ของนิสิต
3644 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสรับ-ส่งนิสิตวันที่ 5 เมษายน
พ.ศ.2562 เพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานด้านการ
โรงแรมและมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากล ประจาปี
พ.ศ. 2562 ให้แก่นิสิตสาขาภาาาอังกฤษเพื่อการ
สือ่ สารทางธุรกิจชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์ที่สนใจ

13,711.00

13,711.00 เฉพาะเจาะจง

นายอภิชาติ ตันชัย

PR2200062030073

1/4/2019

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.สมใจ เย็นวารี

PR2200062030066

3/4/2019

-

-

หน ้า 304

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3645 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 4
เมษายน 2562 เพื่อรับ-ส่งอาจารย์ในคณะเพื่อเดินทาง
ไปประชุมความร่วมมือด้านงานวิจัยกับทีมคณบดีคณะ
วิทยาการสารสนเทศ ณ ม.บูรพา จ.ชลบุรี

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,500.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์
PR2200062040019 3/4/2019

3646 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์สาหรับต่อพวงสายไฟ จานวน
10 รายการ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนิสิต

10,684.00

10,684.00 เฉพาะเจาะจง

3647 ขออนุมัติจ้างตัดหญ้าจานวน 3,000 ตารางเมตร จานวน
1 งาน เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายแปลงเกษตรและใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร

2,500.00

3648 ขออนุมัติจ้างเมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศวันที่ 7
เมษายน 2562 เพื่อรับ-ส่งอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์เดินทางไปเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์
บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 2
3649 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 1 โครงการ เพื่อใช้ใน
โครงการ เสวนาส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยัุงยื
้ น
จังหวัดจันทบุรี
3650 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจานวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการเรียน
การสอน ปฏิบัติการฟิสิกส์ (กิจกรรมสะเต็มศึกษา เรือ่ ง
การออกแบบและสร้างแอร์แวร์ )
3651 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจานวน 5 รายการ เพื่อนาไปใช้ในการ
เรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ (กิจกรรมสะเต็มศึกษา
เรือ่ งการออกแบบและสร้างเรือ )

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายอภิชาติ ตันชัย

PR2200062040031

5/4/2019

-

-

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายไพลิน สมหมาย

PR2200062040032

5/4/2019

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2200062040030

5/4/2019

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยาก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2200062040036

11/4/2019

-

-

395.00

395.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจ.เจริญพาณิชย์

PR2200062040061

18/4/2019

-

-

1,350.00

1,350.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบุญมาลร้านจ.เจริญพาณิชย์ล
ร้านคณาพล ค้าถัง

PR2200062040060

18/4/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3652 ขออนุมัติซอื้ กระเช้าของที่ระลึก เพื่อเป็นของที่ระลึก
ขอบคุณ ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ ในวันที่ 20
เมษายน 2562 เนื่องจากมอบทุนให้กับนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 สาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารทางธุรกิจ จานวน 2 คน
คือนายเมธาสิทธิ์ ทองยอด และนางสาวประภัสสร
อรรคบุตร
3653 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศประจาห้อง L310-A
และย้ายเครือ่ งปรับอากาศจากห้อง L206G ไปยัง
L310A
3654 ขออนุมัติซอื้ โต๊ะสแตนเลส หน้าโต๊ะแกรนิต จานวน 4
ตัว เพื่อใช้ในการวางเครือ่ งจักรในการผลิตเครือ่ งประดับ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง กลุม่ แม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
PR2200062040062 19/4/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10,807.00

10,807.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส อาร์ เครือ่ งเย็น PR2200062040090

26/4/2019

-

-

85,000.00

85,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวกฤษณา จันทสุทธิ์

PR2300062120021

1/4/2019

-

-

3655 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก จานวน 1 โครงการ เพื่อเป็น
ของที่ระลึกขอบคุณ ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์การ
เรียนรูว้ ิวัฒนการการผลิตเหรียญกษาปณ์และ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ สานักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดแม่ลาใยทุเรียนโปร PR2300062040016
ดักส์(1999),ร้านค้าสวัสดิการ
มหาวิทยาลัย

5/4/2019

-

-

3656 ขออนุมัติซอื้ แผ่นรองตัดขนาด A1 หนา 3 มม. จานวน
6 แผ่น เพื่อใช้ป้องกันโต๊ะเสียหายจากของเหลว และ
จากการตัดด้วยของมีคมในการผลิตเครือ่ งประดับ

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวจารุวรรณ สุทธิรัตน์

PR2300062040017

6/4/2019

-

-

3657 ขออนุมัติซอื้ สายแปลงสัญญาณ HDMI TO VGA
จานวน 2 ชิ้น เพื่อใช้ในการแปลงสัญญาณ HDMI ไป
เป็น VGA สาหรับคอมพิวเตอร์ห้องเรียน L509 และห้อง
L506

780.00

780.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดไพรัชคอมพิวเตอร์ PR2300062040019
แอนด์โอเอคอมมิวนิเคชั่น

6/4/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3658 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่
24-25 เมษายน 2562 เพื่อรับ-ส่ง วิทยากรมาบรรยาย
ในโครงการ ''แหล่งพลอยโลก: การกาเนิดและวิเคราะห์
'' ปีงบประมาณ 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,000.00
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม มอญมีเพ็ชร
PR2300062040024 18/4/2019

3659 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 1,564 หน้า เพื่อเป็น
เอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะอัญมณี

703.80

703.80 เฉพาะเจาะจง

3660 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก จานวน 1 โครงการ เพื่อใช้ใน
โครงการนิเทศสหกิจศึกษา สาขาธุรกิจอัญมณีและ
เครือ่ งประดับ ปีการศึกษา 2561
3661 ขออนุมัติออกแบบและพิมพ์นามบัตรผูบ้ ริหาร จานวน 6
ชื่อ 600 ใบ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานราชการ
ของคณะฯ
3662 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร 3 เครือ่ ง ชั้น 9 เพื่อใช้ในงาน
สานักงาน/งานจัดการเรียนการสอน และพิมพ์เอกสาร
งานวิชาการของคณาจารย์
3663 ขออนุมัติค่าน้าดืม่ ถังใส จานวน 22 ถังเพื่อใช้ในการ
บริโภค ประจาแต่ละชั้นภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ของคณะฯ
3664 ขออนุมัติค่าจัดพานดอกไม้, ค่าตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาและ
พานรองพุทธรูป, ค่าชุดสรงน้า เพื่อใช้ดาเนินการจัด
กิจกรรมในโครงการอนุรักษ์และขับเคลือ่ น''ประเพณีรด
น้าสงกรานต์ไทย''(10เม.ย.62)

1,240.00

1,240.00 เฉพาะเจาะจง

2,889.00

2,889.00 เฉพาะเจาะจง

3,998.38

3,998.38 เฉพาะเจาะจง

770.00

770.00 เฉพาะเจาะจง

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

80.00

80.00 เฉพาะเจาะจง

3665 ขออนุมัติค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1
กช 637 เพื่อใช้ในการเดินทางปฏิบัติงานราชการของ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2300062040030

25/4/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัดแม่ละม่อม

PR2300062040028

25/4/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ออล อิน วัน เพรส PR2400062040005
แอนด์ ซัพพลาย

5/4/2019

-

-

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
จากัด

PR2400062040006

5/4/2019

-

-

นางสาวจี๊ด มณีรัตน์

PR2400062040008

5/4/2019

-

-

มอธ ฟลาเวอร์

PR2400062040004

5/4/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR2400062040007

5/4/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3666 ขออนุมัติซอื้ (1)ระบบภาพห้องประชุมใหญ่ 1 ระบบ
(2)ระบบเสียงห้องประชุมใหญ่ 1 ระบบ(3)ระบบ
ควบคุมแสงสว่าง บนเวทีและภายในห้องประชุมใหญ่1
ระบบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,750,000.00 5,750,000.00 ประกวดราคา บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด PO2400062040002 18/4/2019
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

3667 ขออนุมัติค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1
กช 637 เพื่อใช้ในการเดินทางปฏิบัติงานราชการของ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

70.00

70.00 เฉพาะเจาะจง

3668 ขออนุมัติจ้างทาตรายาง จานวน 14 อัน เพื่อใช้ประทับ
ในเอกสารราชการของคณะฯ
3669 ขออนุมัติจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจาปี
พ.ศ.2561 จานวน 100 เล่ม เพื่อรวบรวมและเผยแพร่
ผลการดาเนินงานของคณะฯ ภายในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

1,270.00

1,270.00 เฉพาะเจาะจง

48,150.00

3670 ขออนุมัติค่าเช่าเครือ่ งพิมพ์เอกสารรุน่ DocuCentre-V
C2060CP จานวน 3 เครือ่ ง ระยะเวลา 5 เดือน (พ.ค.ก.ย.62) เพื่อใช้พิมพ์เอกสารในสานักงานของคณะฯ
จัดทาเอกสารราชการ และจัดทาเอกสารทางวิชาการ
และอื่นๆ
3671 ขออนุมัติซอื้ ธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธี
บรมราชาภิเษกฯ เพื่อใช้ในการประดับสถานที่ภายใน
อาคารเฉลิมพระเกียรติของคณะฯ
3672 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ขนาด 18.90 ลิตร จานวน 60 ถัง
และน้าดืม่ ขนาด 600 มล. จานวน 60 แพ็ค เพื่อใช้ใน
การอุปโภค บริโภคภายในสานักงานของคณะฯ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR2400062040042

19/4/2019

-

-

ร้านแสนสุขกราฟฟิค

PR2400062040041

19/4/2019

-

-

48,150.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฮ่โกะ เพรส จากัด

PO2400062040007

29/4/2019

-

-

44,619.00

44,619.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ ลิสซิง่ (ประเทศ
ไทย) จากัด

PO2400062040003

29/4/2019

-

-

270.00

270.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแม่ประภาสังฆ์ภัณฑ์

PR2400062040072

29/4/2019

-

-

5,700.00

5,700.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสุภรทิพย์

PR2400062040073

29/4/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3673 ขออนุมัติซอื้ พัดพลาสติก พีพี ขนาด 6.5นิ้ว พร้อมพิมพ์
อ็อฟเซ็ต4สี จานวน 1,500 อัน สาหรับใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในช่วงงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรปีการศึกษา 2560
3674 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน (สมุดเสนอเซ็น จานวน 12
เล่ม) เพื่อใช้ในการเสนอเรือ่ ง และขออนุมัติในงาน
ราชการต่างๆ ของคณะฯ
3675 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์เลเซอร์ HP รุน่
CE410-CE413A จานวน 7 กล่อง สาหรับใช้พิมพ์งาน
เอกสารทางราชการต่างๆ ในสานักงานคณบดีของคณะฯ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
19,260.00
19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชคอนันต์พลาสติก จากัด
PO2400062040004 29/4/2019

2,328.02

2,328.02 เฉพาะเจาะจง

17,300.00

3676 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค จานวน
112,600 แผ่น ปีการศึกษา 2/61 เพื่อใช้ในการจัดสอบ
ปลายภาค ปีการศึกษา 2/61 ของคณะฯ
3677 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มการปฏิบัติงาน
ภายในคณะ
3678 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาซักรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทยฯ เดือนเมษายน 2562
3679 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ น้ามันรถ รับส่งเอกสาร เดือน
เมษายน 2562
3680 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมแซมเครือ่ งทดสอบความตึงของผิว
(Bio Plasma)
3681 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ ห้องสโมสรนิสิต
3682 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึกโครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ ระยะที่ 2 วันที่ 18,22,25
เมษายน 2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR2400062040075

29/4/2019

-

-

17,300.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PO2400062040006

29/4/2019

-

-

56,300.00

56,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายคาสวย โคตรศรีเมือง

PO2400062040005

29/4/2019

-

-

13,900.00

13900 เฉพาะเจาะจง

PR2700062040003

1/4/2019

-

-

PR2700062040002

1/4/2019

-

-

PR2700062040001

1/4/2019

-

-

PO2700062040001

3/4/2019

-

-

PR2700062040010

3/4/2019

-

-

PR2700062040014

10/4/2019

-

-

5,000.00
400.00
11,770.00
3,103.00
4,000.00

ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY /
เสนอราคา 4,708.35 บาท
5000 เฉพาะเจาะจง นายพินิต เผ่าจินดา/ เสนอราคา
4,880 บาท
400 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
บาท
11770 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จากัด /เสนอ
ราคา 11,770 บาท
3103 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด /
เสนอราคา 3,103 บาท
4000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม
จากัด (Tesco Lotus) / เสนอราคา
3,998.25 บาท
หน ้า 309

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3683 ขออนุมัติจัดซือ้ ของทีระลึก โครงการจิตอาสาตาม
โครงการในพระราชดาริ วันที่ 21 เมษายน 2562
3684 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการบริการวิชาการ
โดยการบูรณาการการแพทย์แผนไทยเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพจิต- Foot Feet for Fine วันที่ 23
เมษายน 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
800.00
800 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม PR2700062040017 18/4/2019
จากัด (Tesco Lotus) / เสนอราคา
727 บาท
1,846.00
1846 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด,
PR2700062040021 19/4/2019
ร้านเซฟท์เคมีและบรรจุภัณฑ์,
LEEDA COPY และตลาดใหม่ /
เสนอราคา 1,434 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

3685 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการบริการวิชาการ
โดยการบูรณาการการแพทย์แผนไทยเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพจิต - Tea Aroma ประคบบาร์ Therapy
วันที่ 23 เมษายน 2562

2,465.00

2465 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด,
PR2700062040019
ร้านผ้าพรทิวา, บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รี
เทล จากัด, บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ
บิวชั่น ซิสเทม จากัด, บริษัท บิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด, เอสเอส ซี
ร็อกซ์ และตลาดหนองมน / เสนอ
ราคา 2,429 บาท

19/4/2019

-

-

3686 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการบริการวิชาการ
โดยการบูรณาการการแพทย์แผนไทยเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพจิต - จุดฝ่ามือ พิชิตความเครียด วันที่ 23
เมษายน 2562

2,000.00

2000 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด, AQ PR2700062040020
Coppy และตลาดหนองมน /
เสนอราคา 2,000 บาท

19/4/2019

-

-

3687 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการบริการวิชาการ
โดยการบูรณาการการแพทย์แผนไทยเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพจิต - ยาดมสมวัย วันที่ 23 เมษายน 2562

2,500.00

2500 เฉพาะเจาะจง

ร้านสามัคคีโอสถ (หมอวาสน์), หจก. PR2700062040018
ศรีทองโอสถ, บริษัท บัณฑิตสเตชั่น
เนอรี่ จากัด, ร้านเซฟท์เคมีและบรรจุ
ภัณฑ์, ร้านสัมมาชีพ, ร้านนานา
บรรจุภัณฑ์, ร้านแสงฟ้า, และกิตติ
สัณห์ เพียรพิทักษ์ /เสนอราคา
2,500 บาท

19/4/2019

-

-

21,500.00

21,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิกเซล อาร์ต/เสนอราคา
21,500.00 บาท

9/4/2562

-

-

3688 ขอจ้างทา backdrop

หน ้า 310

PO3900062040001

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3689 ขอจ้างเหมายานพาหนะ
3690 ขอซือ้ ของที่ระลึก
3691 ขอซือ้ วัสดุสานักงาน
3692 ขอซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร
3693 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ จ้าง-กระดาษถ่ายเอกสาร A4
ใช้สาหรับการจัดทาข้อสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป และใช้
ในสานักงานของสถาบันภาษา
3694 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร
3695 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดทาเล่มหลักสูตร (แก้ไข
3)
3696 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตูป้ รับอากาศ)
จานวน 1 คัน เดินทางนาคณาจารย์และนิสิตไปศึกษาดู
งาน โครงการ “การศึกษาดูงานโรงงานอาหาร
สาเร็จรูป” ณ โรงงานอาหารสาเร็จรูปหนองจอก (CPF)
ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลาผักชี เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร ครัง้ ที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.
2562
3697 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตูป้ รับอากาศ)
จานวน 1 คัน เดินทางนาคณาจารย์และนิสิตไปศึกษาดู
งาน โครงการ “การศึกษาดูงานโรงงานอาหาร
สาเร็จรูป” ณ โรงงานอาหารสาเร็จรูปหนองจอก (CPF)
ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลาผักชี เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร ครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.
2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภาพ ยัง่ ยืน/เสนอราคา
5,000.00 บาท
1,400.00
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 1,400.00 บาท
9,270.65
9,270.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)/
เสนอราคา 9,270.65 บาท
9,726.30
9,726.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จากัด/
เสนอราคา 9,726.30 บาท
18,404.00 18,404.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR3900062040016 9/4/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR3900062040014

9/4/2562

-

-

PR3900062040026

22/4/2562

-

-

PR3900062040028

24/4/2562

-

-

PR4000062040010

11/4/2019

-

-

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
ร้านลูกน้า เซอร์วิส

PR4300062040002
PR4300062040003

3/4/2019
4/4/2019

-

-

449.25
575.00

449.25 เฉพาะเจาะจง
575.00 เฉพาะเจาะจง

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062040014

24/4/2019

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062040015

24/4/2019

-

-

หน ้า 311

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3698 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษชาระและแอลกฮอล์ จานวน 2
รายการ
3699 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จานวน 3.42 ลิตร
3700 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในการจัดดอกไม้ในงานรดน้า ใน
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562
3701 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตูจ้ านวน 1 คัน เพื่อ
รับส่งอาจารย์มยุรี ขันติพงศ์ มาสอนรายวิชา
68232259 วันที่ 20 เมษายน 2562
3702 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับส่งอาจารย์ธนพรรณ ,ดร.วิทูร,ผศ.ดร.ดวงฤดี,ผศ.ดร.
ปริญญาพร เข้าร่วมงาน''มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
2562'' ในวันที่ 7-10 เมษายน 2562 (อ.ธนพรรณ
สารองจ่าย)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
2,002.62
2,002.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 2,002.62 บาท
100.00
100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานครราคา
ที่เสนอ 100 บาท
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก ราคาที่ตกลงซือ้
4,000 บาท
2,900.00
2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง
จ้าง 2,900 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR3600062040005 1/4/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR3600062040010

2/4/2019

-

-

PR3600062040009

2/4/2019

-

-

PR3600062040020

4/4/2019

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี ราคาที่ตกลงจ้าง
3,000 บาท

PR3600062040021

4/4/2019

-

-

3703 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
โภชนาการคลินิก 1 หัวข้อ Medical Nutrition
Therapy for HIV and AIDS ครัง้ ที่ 2 (อ.นริศาสารอง
จ่าย)

2,085.98

2,085.98 เฉพาะเจาะจง

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาบางแสน
สาขาที่ 00083 ราคาที่ตกลงซือ้
2,85.98 บาท

PR3600062040026

4/4/2019

-

-

3704 ขออนุมัติจัดซือ้ แผ่นตรวจน้าตาลและเข็ม จานวน 10
กล่อง (อ.อุไรภรณ์สารองจ่าย)

4,560.00

4,560.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านฐิติพงษเภสัช ราคาที่ตกลงซือ้
4,560 บาท

PR3600062040032

8/4/2019

-

-
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3705 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุทางการแพทย์ จานวน 10 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชา 684493 (อ.ปิ
ยะพงษ์สารองจ่าย)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,155.30
8,155.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จากัดราคาที่ PR3600062040034 9/4/2019
ตกลงซือ้ 980 บาท,บริษัท เอ็นพี
เคมีคอล ซัพพลาย จากัด ราคาที่ตก
ลงซือ้ 2,824.80 บาท,บริษัท ดี
ฟาร์มาซี จากัด ราคาที่ตกลงซือ้
3,900.50 บาท,ร้านยาเอกรินทร์เภสัช
ราคาที่ตกลงซือ้ 320 บาท,ร้านฟาร์
มา เซ็นเตอร์ ราคาที่ตกลงซือ้ 130
บาท

3706 ขออนุมัติจัดทาตรายาง จานวน 2 อัน (เงินหมุน)

150.00

150.00 เฉพาะเจาะจง

3707 ขออนุมัติจัดซือ้ จัดจ้างวัสดุโครงการกายภาพบาบัด
สัมพันธ์ ครัง้ ที่ 26 ในวันที่ 20 เมษายน 2562

5,640.00

4,140.00 เฉพาะเจาะจง

3708 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อรับ ส่งคณบดี รองคณบดีและคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์
เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือกับสถาบันจุฬาภรณ์ ในวันที่
11 เมษายน 2562(เงินหมุน)

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

3709 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทาเล่มฝึกงาน
จานวน 8 เล่ม เพื่อใช้สาหรับการจัดโครงการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตกแผน ประจาปี
การศึกษา 2561

570.00

16,800.00

3710 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 5 วัน เพื่อรับ ส่งอาจารย์สาขากายภาพบาบัดออกนิเทศโครงการฝึก
ปฏิบัติงานกายภาพบาบัดทางคลินิก 5 ประจาปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2562 16 พฤษภาคม 2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านแสนสุขกราฟฟิค ราคาที่ตกลง
จ้าง 150 บาท
ร้านไพรเวชค้าวัสดุราคาที่ตกลงซือ้
2,490 บาท,ร้านไนท์ ราคาที่ตกลง
จ้าง 1,650 บาท
นายศุภพล ภู่ศรี ราคาที่ตกลงจ้าง
3,000 บาท

PR3600062040035

9/4/2019

-

-

PR3600062040037

10/4/2019

-

-

PR3600062040036

10/4/2019

-

-

570.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจ้าง
570 บาท

PR3600062040042

11/4/2019

-

-

16,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตกลง
จ้าง 16,800 บาท

PO3600062040001

11/4/2019

-

-
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3711 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 2 คัน เพื่อ
รับส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน พ.ศ.2562
3712 ขออนุมัติจัดซือ้ ตูป้ ลอดเชื้อ จานวน 2 ตู้

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600062040044 18/4/2019
5,000 บาท

379,999.80

379,999.80 เฉพาะเจาะจง

2,140.51

2,140.51 เฉพาะเจาะจง

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง

49,434.00

49,434.00 เฉพาะเจาะจง

3716 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

31,030.00

31,030.00 เฉพาะเจาะจง

3717 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเครือ่ งนึ่งฆ่าเชื้อ จานวน 1
เครือ่ ง

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง

3718 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์สี จานวน 2 กล่อง

8,950.00

8,950.00 เฉพาะเจาะจง

3719 ขออนุมัติจัดซือ้ ถุงมือแพทย์ ไม่มีแป้ง จานวน 50 กล่อง

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง

380.00

380.00 เฉพาะเจาะจง

55,000.00

55,000.00 เฉพาะเจาะจง

3713 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
โภชนาการคลินิก 1 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562 (อ.
อุไรภรณ์สารองจ่าย)
3714 ขออนุมัติจัดซือ้ ปลอกหมอนหนัง PVC ขนาด 19''x29''
จานวน 50 ใบ
3715 ขออนุมัติจัดซือ้ เห็ดถังเช่าสีทอง จานวน 2 รายการ

3720 ขออนุมัติจัดซือ้ แก๊ส 15 kg. จานวน 1 ถัง (อ.อลงกต
สารองจ่าย)
3721 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งปั่นตกตะกอนชนิดตัง้ โต๊ะ ใช้ใน
งานบริการโลหิต จานวน 1 เครือ่ ง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จากัดราคาที่
ตกลงซือ้ 379,999.80 บาท
เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาบางแสน
สาขาที่ 00083 ราคาที่ตกลงซือ้
2,140.51 บาท
ร้านสยามเบดดิง้ แอนด์แมทเทรส
ราคาที่ตกลงซือ้ 11,000 บาท
บริษัท พี.เอ.เอ็น.ซัพพลาย แอนด์
เซอร์วิส จากัด ราคาที่ตกลงซือ้
49,434 บาท
บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 31,030 บาท
บริษัท ทัชนาวเออร์ (ไทยแลนด์)
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 10,700 บาท

PO3600062040002

18/4/2019

-

-

PR3600062040050

18/4/2019

-

-

PO3600062040004

19/4/2019

-

-

PO3600062040005

19/4/2019

-

-

PO3600062040006

19/4/2019

-

-

PO3600062040007

23/4/2019

-

-

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาที่ตกลซือ้
8,950 บาท
บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด ราคา
ที่ตกลงซือ้ 9,630 บาท
ร้านน้าแข็งเผือก ราคาที่ตกลงซือ้
380 บาท
บริษัท เซสท์ - เมด จากัด ราคาที่ตก
ลงซือ้ 55,000 บาท

PR3600062040062

22/4/2019

-

-

PR3600062040056

22/4/2019

-

-

PR3600062040071

24/4/2019

-

-

PO3600062040008

24/4/2019

-

-
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3722 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนโภชนบาบัดหัวข้อ
Metabolic Stress ครัง้ ที่ 2 วันที่ 25 เมษายน 2562
(อ.นริศาสารอง)
3723 ขออนุมัติเช่าคอมพิวเตอร์ จานวน 10 เครือ่ งตัง้ แต่วันที่
1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
3724 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสารเคมี จานวน 8 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,963.36
1,963.36 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาบางแสน PR3600062040075 25/4/2019
สาขาที่ 00083 ราคาที่ตกลงซือ้
1,963.36 บาท
66,000.00
66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PO3600062040009 25/4/2019
ราคาที่ตกลงจ้าง 66,000 บาท
53,097.00

53,097.00 เฉพาะเจาะจง

3725 ขอจัดซือ้ น้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือนมีนาคม 2562

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

3726 ขอจัดจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 64 และนิทรรศการ
ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินร่นเยาวน์ ครัง้ ที่ 35

23,000.00

3727 ขอจัดจ้างติดตัง้ ผลงาน
3728 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดทางานและเปลีย่ นระบบ
น้าประปาในคณะศิลปกรรมศาสตร์
3729 ขอจัดซือ้ ดอกไม้ ในการจัดทาโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 64 และนิทรรศการ
ศิลปกรรมร่วมสมัยของศินปินรุน่ เยาว์ ครัง้ ที่ 35
3730 ขอจัดซือ้ ของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับประธานที่มาเปิดงาน
,อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และคณบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดทาโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 64 และนิทรรศการ
ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุน่ เยาว์ ครัง้ ที่ 35
3731 ขอจัดจ้างเหมาบริการทาความสะอาดห้องพักรับรอง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

29/4/2019

-

-

1/3/2019

-

-

23,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ เอส ไซน์ จากัด ราคาที่ตก PO3600062040010
ลงซือ้ 53,097 บาท
หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
PR0800062030001
นเนท จากด
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
PR0800062030002

4/3/2019

-

-

4,000.00
21,148.55

4,000.00 เฉพาะเจาะจง
21,148.55 เฉพาะเจาะจง

นายสัตยา ฉัตรไทย
ร้าน เอส.เค.ฮาร์ดแวร์

PR0800062030003
PR0800062030020

4/3/2019
4/3/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์

PR0800062030019

4/3/2019

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านข้าวเหนียวครูอ้อ,ร้านวนิดา

PR0800062030018

4/3/2019

-

-

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปิยะนันท์ มาตแม้น

PR0800062030030

5/3/2019

-

-
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3732 ขอจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ
3733 ขอจัดจ้างเหมาบริการรถสองแถว ในการจัดทาโครงการ
ศึกษาดูงานระบบการพิมพ์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรง
ไหม จังหวัดชลบุรี
3734 ขอจัดซือ้ เส้นพลาสติก สาขานิเทศศิลป์
3735 จ้างเหมาบริการซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ สาขาจิตรกรรม
7,100 บาท สาขาออกแบบ 2,700 บาท สานักงาน
7,500 บาท ภาพพิมพ์ 10,500, นิเทศศิลป์ 12,140 ,
เซรามิกส์ 8,000

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ
PR0800062030053 7/3/2019
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมร ชาวเหนือ
PR0800062030055 11/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4,226.50
47,940.00

4,226.50 เฉพาะเจาะจง
47,940.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามเรปแรป จากัด
นายบุญร่วม ตากิ่มนอก

PR0800062030056
PR0800062030066

12/3/2019
14/3/2019

-

-

3736 ค่าจ้างจัดทาบูทจัดแสดง ในการจัดทาโครงการต่อยอด
ภูมิปัญยาสูผ่ ลิตสร้างสรรค์
3737 ค่าจ้างแปลภาษาในการจัดทาโครงการต่อยอดภูมิ
ปัญญาสูผ่ ลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
3738 ขอจัดจ้างพิมพ์สูจิบัตร ในการจัดทาโครงการต่อยอดภูมิ
ปัญญาสูผ่ ลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
3739 ขอจัดซือ้ ของที่ระลึก เพื่อมอบให้กับวิทยากรในการ
จัดทาโครงการต่อยอดภูมิปัญญาสูผ่ ลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

78,000.00

78,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายยิง่ ยศ มหัทธนะมงคล

PR0800062030078

18/3/2019

-

-

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุภัทธินี น้อยสุวรรณ

PR0800062030076

18/3/2019

-

-

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.สินทวีกิจ พริน้ ติง

PR0800062030074

18/3/2019

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านวนิดา

PR0800062030077

18/3/2019

-

-

3740 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดทาโครงการ ต่อยอดภูมิ
ปัญญาสูผ่ ลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
3741 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดทาโครงการต่อยอดภูมิ
ปัญญาสูผ่ ลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
3742 ค่าจ้างเหมารถตูป้ รับอากาศไปรับวิทยากรในการจัดทา
โครงการต่อยอดภูมิปัญญาสูผ่ ลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

40,350.00

40,350.00 เฉพาะเจาะจง

นายชัยวัฒน์ ทองสุทธิ์

PR0800062030075

18/3/2019

-

-

9,705.40

9,705.40 เฉพาะเจาะจง

18/3/2019

-

-

4,200.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทบัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด, ร้าน PR0800062030073
เอส.เค.ฮาร์ดแวร์
นายทวีป สุระประเสริฐ
PR0800062030085

19/3/2019

-

-

3743 ขอจัดซือ้ กระดาษวาดเขียน เพื่อใช้ในการเรียนในคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

3,060.00

3,060.00 เฉพาะเจาะจง

นางกรกมล เสริมศรี

19/3/2019

-

-
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PR0800062030092

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3744 ขอจ้างเหมาบริการรถหกล้อขนของในการจัดทา
โครงการ Eastern creative Fair 2019
3745 ขอจ้างเหมาบริการซ่อมฝ้าชั้นล่างอาคารเซรามิกส์
3746 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดทาโครงการต่อยอดภูมิ
ปัญญาสูผ่ ลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
3747 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดทาโครงการ Eastern
creative fair 2019
3748 ขอจัดจ้างผลิตผลงานวิจัย และพัฒนาสินค้า ในการ
จัดทาโครงการ Eastern creative fair 2019
3749 ขอจัดจ้างผลิตวัสดุในจัดทาโครงการ Eastern creative
fair 2019
3750 ขอจัดจ้างเหมาผลิตผลงานวิจัย ในการจัดทาโครงการ
Eastern creative fair 2019
3751 ขอจัดจ้างเหมาผลิตวัสดุ ในการจัดทาโครงการ Eastern
creative fair 2019
3752 ขอจ้างเหมาบริการแม่บ้านทาความสะอาดห้องพัก
รับรอง ห้อง 228 ณ อาคารมีชัยฤชุพันธุ์ 2
3753 ขอจัดซือ้ น้ายาดับเพลิงเพื่อใช้ในคณะศิลปกรรมศาสตร์
3754 ขอจ้างทาสูจิบัตร ในการจัดทาโครงการเสวนาการแสดง
ผลงานเนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ให้
ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
3755 ขอจัดซือ้ ของที่ระลึก ในการจัดทาโครงการเสวนาการ
แสดงผลงานเนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ และนิทรรศการ
ผลงานทุนวิจัยของ ศาสตราจารย์ภรดี พันธุภากร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
15,000.00
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์ ขุนอินทร์ทอง
PR0800062030082 19/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

33,520.00
10,480.00

33,520.00 เฉพาะเจาะจง
10,480.00 เฉพาะเจาะจง

นายธีรชัย กิตติอังกูล
นายรชต สุขขา

PR0800062030091
PR0800062030086

19/3/2019
19/3/2019

-

-

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายบุญฤทธิ์ ศรีอุไร

PR0800062030081

19/3/2019

-

-

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน BEGINDY DESING STUDIO

PR0800062030080

19/3/2019

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวิวัฒน์ แซ่ลี้

PR0800062030084

19/3/2019

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสุภาพร คอบตะขบ

PR0800062030079

19/3/2019

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายนิรันดร์ ขุนอินทร์ทอง

PR0800062030083

19/3/2019

-

-

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปิยะนันท์ มาตแม้น

PR0800062030087

19/3/2019

-

-

16,130.25

16,130.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พันแสน ซัพพลาย จากัด

PR0800062030090

19/3/2019

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด สินทวีกิจ พริน้ ติง้

PR0800062030109

26/3/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบ้านดอกไม้

PR0800062030110

26/3/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3756 ขอจัดจ้างทาเอกสารและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
เสวนาการแสดงผลงานเนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรด
เกล้าฯ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ และ
นิทรรศการผลงานทุนวิจัยของ ศาสตราจารย์ภรดี
พันธุภากร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,200.00
6,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
PR0800062030111 26/3/2019

3757 จ้างเหมาทาความสะอาดห้องพักรับรอง
3758 ขอจัดุอวั
ซื สดุเพื่อใช้ในการจัดทาโครงการบรรยายพิเศษ
เชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เครือ่ งหนัง สาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์
3759 ขออนุมัติซอื้ น้ายาดับเพลิง และสายฉีดดับเพลิง
เนื่องจากตรวจเช็คถังดับเพลิงแล้วพบว่า น้ายาดับเพลิง
หมด สายฉีดชารุด จาเป็นต้องเติมน้ายา และเปลีย่ น
สายฉีดเพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

700.00
12,600.00

700.00 เฉพาะเจาะจง
12,600.00 เฉพาะเจาะจง

22,748.20

3760 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ ห้องวิชาการ
QS1-306A เนื่องจากมีน้าหยด ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (หมายเลข
5301014010051)

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นางสาวปิยะนันท์ มาตแม้น
นายปกรณ์ชัย รัตนกิจยนต์

PR0800062030108
PR0800062030118

26/3/2019
27/3/2019

-

-

22,748.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พันแสน ซัพพลาย จากัด

PR0900062030001

4/3/2562

-

-

6,152.50

6,152.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900062030006

6/3/2562

-

-

3761 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศห้องสานักงานคณบดี
เนื่องจากเครือ่ งปรับอาศไม่เย็น เครือ่ งไม่สวิงความเย็น
ตกอยูท่ ี่เดียว จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

2,653.60

2,652.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900062030013

6/3/2562

-

-

3762 ขอเสนอซือ้ วัสดุ ปลัก๊ ไฟใช้ต่อพ่วงโน๊ตบุ๊คของอาจารย์
ถ่านอัลคาไลน์ ใช้ใส่เม้า และใส่รีโมทแอร์ เทปใสใช้ใน
สานักงานภาควิชาจัดการเรียนรู้
3763 ขอเสนอซือ้ ของใช้ประจารถของคณะศึกษาศาสตร์
จานวน 4 คัน เพื่อใช้ทาความสะอาดรถให้อยูใ่ นสภาพ
เรียบร้อยสะอาดสวยงาม พร้อมให้บริการอยูเ่ สมอ

848.00

848.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0900062030007

6/3/2562

-

-

2,945.00

2,945.00 เฉพาะเจาะจง

บีกซี ชลบุรี

8/3/2562

-

-
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PR0900062030023

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3764 ขอเสนอจ้างล้างทาความสะอาดและซ่อม
เครือ่ งปรับอากาศของภาควิชาการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
ล้างทาความสะอาดและซ่อมเนื่องจากเครือ่ งปรับอากาศ
เสีย ไม่เย็น
3765 ขอเสนอซือ้ สติก๊ เกอร์ใส เพื่อใช้เคลือบเลขหมู่และ
บาร์โค้ดหนังสือ และงานเอกสาร ของศูนย์เทคโนโลยี
การศึกษา งานห้องสมุด คณะศึกษาศาสตร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
7,254.60
7,254.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด
PR0900062030039 13/3/2562

2,250.00

2,250.00 เฉพาะเจาะจง

140.00

140.00 เฉพาะเจาะจง

2,800.00

3768 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งปรับอากาศห้องเรียน QS1-107
เนื่องจากเครือ่ งปรับอากาศไม่เย็น มีแต่ลมร้อนออกมา
จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (หมายเลข
5101014010262)

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านจิปาถะ

PR0900062030044

14/3/2562

-

-

ร้านน้าดืม่ บ้านและสวน

PR0900062030043

14/3/2562

-

-

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0900062030057

18/3/2562

-

-

24,588.60

24,588.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900062030060

19/3/2562

-

-

3769 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์
เปิดไม่ติด จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
(เลขครุภัณฑ์ 561500301000055)

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0900062030064

21/3/2562

-

-

3770 ขอเสนอซือ้ น้าดืม่ สาหรับให้บริการคณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนิสิต งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

280.00

280.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านน้าดืม่ บ้านและสวน

PR0900062030065

21/3/2562

-

-

3766 ขอเสนอซือ้ น้าดืม่ สาหรับให้บริการแก่คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนิสิต ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา
3767 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเปิดเครือ่ งไม่
ติด จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (หมายเลข
ครุภัณฑ์ 571500301000243)
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3771 ขอซ่อมท่อเมนประปาบริเวณแยกอาคาร ดร.เสนาะ อู
นากูล และบริเวณในรัว้ ตึกคณะศึกษาศาสตร์เก่า
3772 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขจ-9857 ชลบุรี เนื่องจาก
แบตเตอรีเ่ สือ่ มสภาพ
3773 ขอซ่อมรถทะเบียน ขค ๕๓๙๑ ชลบุรี เนื่องจากยางแท่น
เครือ่ งเสือ่ มสภาพ
3774 ขอซ่อมรถทะเบียน ๔๐-๐๖๙๘ ชลบุรี ๔๐-๐๔๙๗
ชลบุรี และ ๔๐-๐๙๖๔ ชลบุรี
3775 ขอซ่อมเครือ่ งปั๊มน้าในอาคารโภชนาคาร
3776 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน นค ๗๒๐๘ ชลบุรี เนื่องจาก
ครบเช็คระยะ ๕๐๐,๐๐๐ กม.
3777 ขอเปลีย่ นยางรถยนต์ทะเบียน 40-0964 ชลบุรี
3778 จ้างพิมพ์สติก๊ เกอร์ และป้ายโปสเตอร์ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดพลังงาน
3779 ขอซ่อมโทรศัพท์มือถือประจาตาแหน่ง ผอ.กองอาคาร
สถานที่ และรองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
51,940.00
51,940.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรเชษฐ์ นิลงาม
PR0206062030190 14/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ส.อารยยางยนต์

PR0206062030193

14/3/2562

-

-

4,262.35

4,262.35 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จากัด

PR0206062030266

18/3/2562

-

-

29,425.00

29,425.00 เฉพาะเจาะจง

23/3/2562

-

-

7,650.00
5,059.49

7,650.00 เฉพาะเจาะจง
5,059.49 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
PO0206062030009
จากัด
นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์
PR0206062030272
บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR0206062030260

18/3/2562
18/3/2562

-

-

90,782.00
3,350.00

90,782.00 เฉพาะเจาะจง
3,350.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ปิยะกิจ
นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ

PR0206062030252
PR0206062030313

18/3/2562
20/3/2562

-

-

5,600.00

5,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจอมยุทธ โมบาย

PR0206062030296

20/3/2562

-

-

3780 ขอซือ้ ไมโลและสบู่สาหรับใช้ในการให้บริการแก่บุคลากร
อาจารย์ และบุคคลที่เข้ามาพักอาศัยที่เรือนพักรับรอง
และอาคารชุดพักอาศัย ดร.เสนาะ อูนากูล

1,260.00

1,260.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR0206062030308

20/3/2562

-

-

3781 ขอจ้างซ่อมรถเอนกประสงค์ เนื่องจากยางรถยนต์โดน
ตะปู 1 แผล
3782 ขอซือ้ กระดาษชาระแบบม้วนใหญ่สาหรับให้บริการแก่
บุคลากร อาจารย์ และบุคคลที่มาใช้บริการอาคาร QS1

214.00

214.00 เฉพาะเจาะจง

ส.อารยยางยนต์

PR0206062030314

20/3/2562

-

-

19,272.00

19,272.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด PO0206062040009
(มหาชน)

23/4/2562

-

-
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3783 ขอซือ้ วัสดุสาหรับซ่อมห้องน้า ซ่อมอุปกรณ์ของงานการ
ประชุมและพิธีการ
3784 ขอซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัวจานวน๕รายการ
3785 ขอซือ้ ฟิวเจอร์บอร์ด สาหรับทาป้ายทะเบียนสาหรับ
ช่องจอดรถยนต์
3786 ขอจ้างซ่อมรถสวัสดิการ4 รถสวัสดิการ7 รถสวัสดิการ8
และรถทะเบียน 40-0698 ชลบุรี
3787 ขอเปลีย่ นยางรถสวัสดิการ ๓ เนื่องจากเสือ่ มสภาพจาก
การใช้งาน
3788 ขอเปลีย่ นยางรถทะเบียน ขจ-9857 ชลบุรี เนื่องจาก
เสือ่ มสภาพจากการใช้งาน
3789 ขอซ่อมเครือ่ งโปรเจคเตอร์ ห้องKB204 KB502 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ๖๐ปี
3790 ขอซือ้ วัสดุงานช่าง สาหรับซ่อมรอยร้าว รูตะปู ทาสีผนัง
PH10401,10403 คณะเภสัชศาสตร์
3791 ขอล้างและซ่อมเครือ่ งปรับอากาศชั้น ๙ สานักงาน
อธิการบดี
3792 ขอซือ้ วัสดุสาหรับซ่อมแซมโต๊ะภาคสนามที่ชารุด
3793 ขอซือ้ วัสดุไฟฟ้าสาหรับติดตัง้ มิเตอร์ไฟฟ้าสานักงาน
คณะทางานประสานงานด้านพัฒนาบุคคลากร EEC-HDC
3794 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ขล-๖๘๗ ชลบุรี เนื่องจาก
แอร์ความเย็นลดลง
3795 ขอซ่อมรถสวัสดิการ ๙ เนื่องจากรถสตาร์ทติดๆดับๆ
และรถสวัสดิการ ๑๑ เนื่องจากเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ ง
และเช็คช่วงล่าง
3796 ขอซือ้ น้าดืม่ สาหรับให้บริการแก่ผเู้ ข้าพักอาศัยอาคาร
ดร.เสนาะฯชั้น๑๔ และเรือนพักรับรอง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
729.74
729.74 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง
PR0206062030318 21/3/2562
3,541.61
310.00

3,541.61 เฉพาะเจาะจง
310.00 เฉพาะเจาะจง

63,261.61

63,261.61 เฉพาะเจาะจง

11,342.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR0206062030321
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0206062030317

21/3/2562
21/3/2562

-

-

PO0206062030010

28/3/2562

-

-

11,342.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด
ร้านแสนสุขการยาง

PR0206062030323

21/3/2562

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

ส.อารยยางยนต์

PR0206062030324

21/3/2562

-

-

19,200.00

19,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกัลยาณมิตร 48

PO0206062030011

28/3/2562

-

-

3,070.90

3,070.90 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062030333

22/3/2562

-

-

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

ณัฐแอร์

PR0206062030357

25/3/2562

-

-

32,260.50
27,120.00

32,260.50 เฉพาะเจาะจง
27,120.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง
กังสดาลฮาร์ดแวร์

PR0206062030355
PR0206062030366

25/3/2562
26/3/2562

-

-

3,761.05

3,761.05 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR0206062030360

26/3/2562

-

-

15,446.52

15,446.52 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด

PO0206062040002

2/4/2562

-

-

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยบูรพา

PR0206062030364

26/3/2562

-

-
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3797 ขอซือ้ ลูกบิดประตูห้องพัก๒๐๔ อาคาร ดร.เสนาะฯ ชั้น
๑๔
3798 ขอซือ้ วัสดุซ่อมท่อประปาบริเวณธนาคารกรุงไทยและ
วัสดุสาหรับซ่อมห้องน้าชั้น๑หอประชุม
3799 ขอติดตัง้ บัสบาร์ทองแดงที่ตู้ MDB อาคารหอประชุม
ธารงฯ เพื่อใช้ในการรองรับระบบไฟฟ้าสารองงาน
พระราชทานปริญญาบัตรฯ
3800 ขอซ่อมรถทะเบียน ขจ-๙๘๕๗ ชลบุรี เนื่องจากเช็ค
ระยะ ๑๙๓,๐๐๐ กิโลเมตร
3801 ขอเปลีย่ นยางรถสวัสดิการ ๖และรถสวัสดิการ ๑๓
3802 ขอซ่อมลิฟท์ตัวที่๑ อาคารศาสตราจารย์ประยูรฯ
เนื่องจากต้องเปลีย่ นสายพานประตูใน
3803 ขอซือ้ วัสดุดูแลบารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางและรถ
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย
3804 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
267.50
267.50 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง
PR0206062030361 26/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,531.62

2,531.62 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062030365

26/3/2562

-

-

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุมารี เนื่องจานงค์

PR0206062030369

26/3/2562

-

-

8,427.32

8,427.32 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จากัด

PR0206062030370

26/3/2562

-

-

22,084.80
4,280.00

22,084.80 เฉพาะเจาะจง
4,280.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062030376
PR0206062030396

27/3/2562
29/3/2562

-

-

24,389.37

24,389.37 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขการยาง
บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริง่ แอนด์
เซอร์วิส จากัด
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206062030409

30/3/2562

-

-

13,430.00

13,430.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บ้านจิปาถะ

PR0206062030087

6/3/2019

-

-

3805 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์
3806 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206062030084

6/3/2019

-

-

1,728.00

1,728.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บ้านจิปาถะ

PR0206062030083

6/3/2019

-

-

3807 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

8,713.00

8,713.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บ้านจิปาถะ

PR0206062030079

6/3/2019

-

-

3808 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึก
พิมพ์
3809 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมเครือ่ งพิมพ์
3810 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่าย
เอกสาร

11,600.00

11,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062030080

6/3/2019

-

-

11,400.00

11,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062030088

6/3/2019

-

-

6,362.00

6,362.00 เฉพาะเจาะจง

นายพลากร บุญชู

PR0206062030077

6/3/2019

-

-
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3811 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่าย
เอกสาร
3812 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดทา
บัตรประจาตัวนิสิต
3813 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
จัดพิมพ์ใบรับรองผลการเรียน (TRANSCRIPT)
ภาษาอังกฤษ
3814 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,678.50
6,678.50 เฉพาะเจาะจง นายพลากร บุญชู
PR0206062030108 8/3/2019
51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

21,926.17

21967.17 เฉพาะเจาะจง

3815 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

16,400.00

16,400.00 เฉพาะเจาะจง

3816 ขอนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทาและตกแต่ง เวที
3817 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างจัดการแสดงผลงานวิจัยของ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (ใบหญ้าแฝก) จานวน 1 งาน

95,000.00
37,000.00

3818 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาดาเนินการแสดงแฟชั่นโชว์
พิธีเปิด
3819 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาในการจัดกิจกรรม
Workshop (วาดภาพแบบ Exclusive) จานวน 1 งาน
3820 ขออนุมัติเบิกเงินค่าออกแบบและตกแต่ง Creative
Market
3821 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าอุปกรณ์ สาหรับเดินปลัก๊ ไฟ
สาหรับร้านค้า
3822 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าอุปกรณ์สาหรับออกงาน
3823 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาผูป้ ระสานงานการ
ดาเนินงานการจัดงาน Eastern creative fair 2019
จานวน 1 งาน

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม PO0206062030007
จากัด
บริษัท วิวัฒนา การพิมพ์ แอนด์ ซัพ PR0206062030191
พลาย จากัด

20/3/2019

-

-

14/3/2019

-

-

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206062030281

19/3/2019

-

-

ร้านกัลยา

PR0206062030282

20/3/2019

-

-

95,000.00 เฉพาะเจาะจง
37,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงศกร ภักดี
นายมารุต จิรชุติพร

PR0206062030021
PR0206062030023

2/3/2562
2/3/2562

-

-

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวพนิดา บุญประสพ

PR0206062030024

2/3/2562

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวศุธาศินี บุญเกาะ

PR0206062030019

2/3/2562

-

-

73,600.00

73,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติธร แจ่มแจ้ง

PR0206062030022

2/3/2562

-

-

65,000.00

65,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายณรงค์ฤทธิ์ บุญทวีกิจอนันต์

PR0206062030020

2/3/2562

-

-

79,500.00
79,530.00

79,500.00 เฉพาะเจาะจง
79,530.00 เฉพาะเจาะจง

นายโสพล ชิณราด
นายณัฐวุฒิ บัวจันทร์

PR0206062030045
PR0206062030036

4/3/2562
4/3/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3824 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาทีมงานดาเนินงานกิจกรรม
บนเวที และดูแลพื้นที่งาน
3825 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลขนาด 7.30x2.8 เมตร
พร้อมติดตัง้ จานวน 1 ป้าย
3826 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่ายานพาหนะ
3827 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร จานวน 6 ตู้
3828 ขออนุมัติเบิกเงินค่าไมล์หนีบปกเสือ้ สาหรับสมาร์ทโฟน
จานวน 1 ชุด
3829 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งพิมพ์มัลติฟังส์ชั่น ขาว-ดา
จานวน 1 เครือ่ ง
3830 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแฟ้ม
3831 ขออนุมัติเบิกงินค่าโทรศัพท์ จานวน 3 เครือ่ ง
3832 ขออนุมัติเบิกเงินซือ้ เครือ่ งหนังแท้ ชุดผ้ายางพาราอย่าง
ดี พร้อมอุปกรณ์การทาเครือ่ งหนังครบเซต
3833 ขออนุมัติค่าเช่าโครงสร้างจัดบูธแสดงผลงาน ขนาดที่
4.5*5 เมตร จานวน 1 งาน
3834 ขออนุมัติเบิกค่าเช่าสมาร์ท TV ไฟ LED สปอร์ตไลท์ ไฟ
ส่องสว่าง ระบบ Wifi และของตกแต่งบูธ
3835 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้าย
3836 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทาวีดีโอ สรุปภาพข่าว และสรุป
งานวิจัย จานวน 5 ชิ้น
3837 ขออนุมัติเบิกเงินค่าทาตรายางจานวน 3 อัน
3838 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งทาลายเอกสาร จานวน 1
เครือ่ ง
3839 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งหนังแท้ ชุดผ้ายางพาราอย่าง
ดี พร้อมอุปกรณ์การทาเครือ่ งหนังครบเซต จานวน 200
ชุด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
61,000.00
61,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโยคิน โยคะกุล
PR0206062030037 4/3/2562
3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

10,800.00
29,250.00
1,500.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ

PR0206062020221

6/3/2562

-

-

10,800.00 เฉพาะเจาะจง
29,250.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายยุทธการ จุลสารวล
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062030074
PR0206062020280
PR0206062030171

6/3/2562
13/3/2562
13/3/2562

-

-

4,990.00

4,990.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062030184

13/3/2562

-

-

23,519.54
2,970.00
14,500.00

23,519.54 เฉพาะเจาะจง
2,970.00 เฉพาะเจาะจง
14,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
นายธนพงษ์ สิรเวทย์

PR0206062030170
PR0206062030199
PR0206062030197

13/3/2562
14/3/2562
14/3/2562

-

-

98,500.00

98,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206062030195

14/3/2562

-

-

89,000.00

89,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอรรถพล ทรัพย์บุญ

PR0206062030196

14/3/2562

-

-

2,632.20

2,632.20 เฉพาะเจาะจง

18/3/2562

-

-

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ.789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์ไทซิง่ PR0206062030261
จากัด
ร้านสมายสตูดิโอ
PR0206062030245

18/3/2562

-

-

600.00
2,160.00

600.00 เฉพาะเจาะจง
2,160.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206062030346
PR0206062030363

24/3/2562
26/3/2562

-

-

58,000.00

58,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนพงษ์ สิรเวทย์

PR0206062030386

27/3/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3840 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร
3841 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตูอ้ คิลิคจัดแสดงผลงานจิวเวอรี่
จานวน 10 ตู้
3842 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาการจัดการเดินแฟชั่นโชว์
จานวน 1 งาน
3843 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชาการบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิและปฏิบัติการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,930.00
6,930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส
PR0206062030389 27/3/2562
98,000.00
98,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนูญ สวยสม
PR0206062030387 27/3/2562
66,500.00 เฉพาะเจาะจง

4,875.00

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายสัมพันธ์ ไมตรีจิตต์

PR0206062030390

29/3/2562

-

-

4,875.00 เฉพาะเจาะจง

บ.พารากอน แอสโซซิเอท จากัด

PR1000062030007

1/3/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR1000062030002

1/3/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR1000062030003

1/3/2019

-

-

1,320.00

1,320.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062030008

1/3/2019

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062030004

1/3/2019

-

-

18,414.70

18,414.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จากัด

PR1000062030023

4/3/2019

-

-

3849 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera Tk-174

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062030018

4/3/2019

-

-

3850 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหนังสือประกอบการเรียนการสอน
รายวิชา 731427 การช่วยเหลือพื้นฐาน
3851 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปะยางรถบัส 40-0548
3852 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปรับปรุงห้องเรียน 409
3853 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเทปูนใต้ลิฟท์
3854 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซือ้ เครือ่ งโปรเจคเตอร์ จานวน 2
เครือ่ ง

977.50

977.50 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR1000062030017

4/3/2019

-

-

160.50
27,285.00
16,000.00
59,706.00

160.50 เฉพาะเจาะจง
27,285.00 เฉพาะเจาะจง
16,000.00 เฉพาะเจาะจง
59,706.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุข การยาง
บริษัท โมเดิร์น ชิค จากัด
น.ส. นิภาพร แสงสว่าง
บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด

6/3/2019
6/3/2019
6/3/2019
6/3/2019

-

-

3844 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์
ย-3924 เดือน มี.ค 2562
3845 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอัดจารบีและหัวอัดของรถบัส
40-0548
3846 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายวิชา
70630459 อนามัยชุมชน 2
3847 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสารและหมึก
พิมพ์เลเซอร์
3848 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษกรองชนิด PTFE,พาราฟิล์ม

66,500.00

ปัญหำและอุปสรรค
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PR1000062030033
PR1000062030029
PR1000062030030
PR1000062030031
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3855 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดพิมพ์และเข้าเล่มรายวิชา
73561059,73550459,73560559,73561259
3856 ขออนุมัติเบิกเงินค่า Power Supply All in one for
Lenovo
3857 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหลอดไฟ LED
3858 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งขยายเสียงและลาโพง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,496.00
2,496.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์
PR1000062030034 6/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

19,260.00

19,260.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR1000062030032

6/3/2019

-

-

2,700.00
37,343.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง
37,343.00 เฉพาะเจาะจง

บ.กิจไพศาล ไลท์ตงิ้ จากัด
PR1000062030036
บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR1000062030042

7/3/2019
7/3/2019

-

-

3859 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switch

20,330.00

20,330.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR1000062030043

7/3/2019

-

-

3860 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม
จานวน 300 รีม
3861 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งพิมพ์สี ยีห่ ้อ HP
3862 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถ ในวันที่ 22 มี.ค 2562

30,600.00

30,600.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช

PR1000062030037

7/3/2019

-

-

38,900.00
2,000.00

38,900.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง

วินเทค พริน้
นายสมหมาย ทองเหลือง

PR1000062030035
PR1000062030040

7/3/2019
7/3/2019

-

-

3863 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์สี
3864 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถ
3865 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งควบคุมไมโครโฟนและ
ไมโครโฟน
3866 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจอโทรทัศน์ ขนาด 49 นิ้ว ยีห่ ้อ
Samsung ห้องเรียน 506
3867 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera Tk-174

14,900.00
2,500.00
69,764.00

14,900.00 เฉพาะเจาะจง
2,500.00 เฉพาะเจาะจง
69,764.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
PR1000062030062
นายสมหวัง ทาประทุม
PR1000062030068
บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR1000062030058

11/3/2019
11/3/2019
11/3/2019

-

-

17,655.00

17,655.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR1000062030059

11/3/2019

-

-

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062030076

12/3/2019

-

-

3868 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกมอบให้แก่ สสอ.ศรีราชา
,สสอ.ปลวกแดง จ.ระยอง,สสอ.บ้านฉาง จ.ระยอง,สสอ.
นิคมพัฒนา จ.ระยอง,สสอ.เมือง จ.ระยอง,สสจ.ระยอง

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโมเน่ต์

PR1000062030077

13/3/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3869 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งอาจารย์ใน
การเดินทางนิเทศงานนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใน
พื้นที่ จ.ระยอง
3870 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดพิมพ์และเข้าเล่มวารสาร ปีที่ 14
เล่ม 1
3871 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเทอร์โมมิเตอร์
3872 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์
หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
3873 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารการ
ประชุมภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ครัง้ ที่ 3/2562
3874 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินสาย HDMI ห้องเรียน 506
3875 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งปริน้
3876 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร Kyocera
FS-1016
3877 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ จานวน 31 รายการ
3878 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกมอบให้สถานที่ศึกษาดู
งาน ในวันที่ 25 มี.ค 2562
3879 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกมอบให้สถานที่อานวย
ความสะดวกให้นิสิตศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กาจัดมูลฝอย
อ่อนนุช กรุงเทพฯ วันที่ 29 มี.ค 2562
3880 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งคณาจารย์
บุคลากร เดินทางเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 29 มี.ค 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพภา มูลสาร
PR1000062030078 13/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

48,150.00

48,150.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จากัด

PR1000062030079

14/3/2019

-

-

25,615.80

25,615.80 เฉพาะเจาะจง

PR1000062030081

15/3/2019

-

-

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส. ซายน์
อุปกรณ์เคมี
ร้าน SP PRINT

PR1000062030082

15/3/2019

-

-

240.00

240.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062030080

15/3/2019

-

-

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR1000062030100

20/3/2019

-

-

22,684.00

22,684.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.พี. คัลเลอร์ กรุป๊ PR1000062030099

20/3/2019

-

-

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062030095

20/3/2019

-

-

41,201.00
220.00

41,201.00 เฉพาะเจาะจง
220.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช
ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา

PR1000062030102
PR1000062030101

22/3/2019
22/3/2019

-

-

220.00

220.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา

PR1000062030103

25/3/2019

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายมาโนช ศึกพ่าย

PR1000062030106

25/3/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3881 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 70232759 การ
บริหารและประเมินโครงการสาธารณสุข
3882 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดทาโปสเตอร์รายวิชา 70232759
การบริหารและประเมินโครงการสาธารณสุข

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
PR1000062030105 25/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน AQ COPPY

PR1000062030104

25/3/2019

-

-

480.00

480.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR1000062030113

26/3/2019

-

-

462.00

462.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR1000062030115

26/3/2019

-

-

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062030116

26/3/2019

-

-

16,467.30

16,467.30 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่เสนอ 16,467.30 บาท

PO1200062030001

1/3/2019

-

-

3887 จัดซือ้ วัสดุไฟฟ้า จานวน 1 รายการ

1,320.00

1,320.00 เฉพาะเจาะจง

PR1200062030008

4/3/2019

-

-

3888 จัดซือ้ วัสดุประปา จานวน 2 รายการ

520.00

PR1200062030007

4/3/2019

-

-

PR1200062030006

4/3/2019

-

-

PR1200062030005

4/3/2019

-

-

PO1200062030002

5/3/2019

-

-

PO1200062030003

6/3/2019

-

-

PR1200062030026

8/3/2019

-

-

3883 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุจัดกิจกรรมฝาครอบถังขยะ
แยกขวดพลาสติก รายวิชา 70232759
3884 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมเดินเพิ่มก้าว รายวิชา
70232759
3885 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร Kyocera
M2035
3886 ค่าใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัย Secure
Socket Layer ด้วย SSL Certificate จานวน 1 รายการ

3889 จัดซือ้ น้าดืม่ จานวน 85 ถัง

2,975.00

3890 จัดซือ้ ชุด CodeMobiles IoT Kit จานวน 4 ชุด

6,420.00

3891 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็ดเครือ่ งปรับอากาศ จานวน
15 เครือ่ ง
3892 ค่าชุดข้อสอบ จานวน 2 รายการ
3893

จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็ดเครือ่ งปรับอากาศ จานวน
7 เครือ่ ง

17,655.00
13,214.50
8,827.00

ร้าน สะสม
ราคาที่เสนอ 1,320.00 บาท
520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง
ราคาที่
เสนอ 520.00 บาท
2,975.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน
ราคาที่
เสนอ 2,975.00 บาท
6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โค้ดโมบายส์ จากัด
ราคาที่เสนอ 6,420.00 บาท
17,655.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์ เทคนิค
ราคาที่เสนอ 17,655.00 บาท
13,214.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โค้ดโมบายส์ จากัด
ราคาที่เสนอ 13,214.50 บาท
8,827.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์ เทคนิค
ราคาที่เสนอ 8,827.00 บาท
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3894 จัดซือ้ วัสดุประปา จานวน 5 รายการ
3895 จัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 2 เครือ่ ง (ห้อง
204)
3896 จัดซือ้ ตลับผงหมึก HP CE255X/55X for HP LaserJet
P3015dn จานวน 1 กล่อง
3897 จัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ
3898 จัดซือ้ ของที่ระลึกสาหรับวิทยากร (กระเช้าผลไม้)
จานวน 1 กระเช้า
3899 จัดจ้างทาป้ายไวนิล จานวน 2 ป้าย
3900 จัดวัสดุ จานวน 4 รายการ
3901 จัดซือ้ สาย USB CABLE จานวน 17 สาย

3902 จัดซือ้ ผงหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร จานวน 2 รายการ
3903 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็คเครือ่ งปรับอากาศฯ
จานวน 22 เครือ่ ง
3904 จัดจ้างตรวจสอบบารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
จานวน 1 งาน
3905 จัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 1 เครือ่ ง ห้อง
อบรมอาคาร KB
3906 น้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จานวน 11.99 ลิตร (ค่าน้ามัน
พนักงานรับส่งหนังสือประจาเดือนมีนาคม 2562
ทะเบียนรถ 1กอ4323 ชลบุรี)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
728.00
728.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง
ราคาที่เสนอ 728.00 บาท
6,127.00
6,127.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์ เทคนิค
ราคาที่เสนอ 6,127.00 บาท
8,850.00
8,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์ เทคนิค
ราคาที่เสนอ 8,850.00 บาท
1,396.74
1,396.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 1,396.74บาท
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ
ราคาที่เสนอ 1,000.00 บาท
1,030.00
1,030.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศูนย์พิมพ์ที-แม็กซ์ ดีไซน์ราคาที่
เสนอ 1,030.00 บาท
1,298.00
1,298.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
ราคาที่เสนอ 1,298.00 บาท
663.00
663.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ)
จากัด
ราคาที่เสนอ
663.00 บาท
9,700.00
9,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
ราคาที่เสนอ 9,700.00 บาท
20,009.00
20,009.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์ เทคนิค
ราคาที่เสนอ 20,009.00 บาท
7,490.00
7,490.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินเตอร์ เอส เซอร์วิส
ราคาที่เสนอ 7,490.00 บาท
2,461.00
2,461.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์ เทคนิค
ราคาที่เสนอ 2,461.00 บาท
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศ์ทรายทอง
ราคาที่เสนอ 400.00 บาท
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เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR1200062030028 11/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR1200062030027

11/3/2019

-

-

PR1200062030031

11/3/2019

-

-

PR1200062030035

12/3/2019

-

-

PR1200062030038

13/3/2019

-

-

PR1200062030040

13/3/2019

-

-

PR1200062030039

13/3/2019

-

-

PR1200062030042

14/3/2019

-

-

PR1200062030041

14/3/2019

-

-

PO1200062030004

15/3/2019

-

-

PR1200062030045

15/3/2019

-

-

PR1200062030044

15/3/2019

-

-

PR1200062030048

26/3/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3907 จัดซือ้ ผงหมึกสีดาสาหรับรุน่ SP3500XS จานวน 1 ตลับ
3908 จัดจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จานวน 1 เครือ่ ง
3909 จัดซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม จานวน
200 รีม
3910 จ้างเหมาอ่านบทความจานวน 7 รายการ
3911 ซือ้ วัสดุเชื้อเพลิงวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95 จานวน 14
ลิตร ทะเบียนรถจักรยานยนต์ 1 กพ 2337 ชลบุรี
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919

ซือ้ ไม้กวาดจานวน 6 อัน
ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 17 เอ 79 เอ
จ้างทาป้ายที่จอดรถ
ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสารสี
ซือ้ วัสดุประกอบพิธีการทางศาสนา
ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 85 เอ
จ้างถ่ายเอกสารจานวน 7 เล่ม
ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสารA 4

3920 จ้างเปลีย่ นระบบแอร์รถยนต์เก๋งทะเบียน กว 2425
ชลบุรี
3921 จ้างเหมาบริการรถยนต์
3922 จ้างซ่อมเครือ่ งตัดหญ้าสะพายหลัง
3923 ซือ้ ไขควงใส่แบตเตอรีจ่ านวน 1 ชุด
3924 ซือ้ วัสดุเชื้อเพลิงรถกระบะทะเบียน บล 7421 ชบ.
3925 ซือ้ ชุดขาเหล็กpopup blackdrop

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
5,565.00
5,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
ราคาที่เสนอ 5,565.00 บาท
642.00
642.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์ เทคนิค
ราคาที่
เสนอ 642.00 บาท
20,800.00
20,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดดิง้ 2015 จากัด
ราคาที่เสนอ
20,800.00 บาท
27,060.00
27,060.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ขนิษฐา จิตต์เรืองรอง
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง

360.00
4,000.00
600.00
845.00
7,350.00
2,000.00
1,365.00
1,800.00

360.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง
600.00 เฉพาะเจาะจง
845.00 เฉพาะเจาะจง
7,350.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,365.00 เฉพาะเจาะจง
1,800.00 เฉพาะเจาะจง

5,243.00

5,243.00 เฉพาะเจาะจง

บ.สยามแม๊คโคร จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ร้านพัฒนาพานิช
บ.บัณฑิตสเดชั่นเนอรี่ จากัด
ร้านเจียมจิตต์
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บ้านคอมพิวเตอร์
บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
หจก.ชลบุรีเจริญผลอะไหล่ 2

3,000.00
2,500.00
1,926.00
1,000.00
500.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,926.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
500.00 เฉพาะเจาะจง

นายชูชาตื พรหมศิริ
หจก.ชลบุรีเจริญผลอะไหล่ 2
บ.สยามแม๊คโคร จากัด
หจก.วงศ์ทรายทอง
ร้านพัฒนาพานิช
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เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR1200062030051 27/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR1200062030052

27/3/2019

-

-

PO1200062030005

27/3/2019

-

-

PR1300062030006
PR1300062030004

1/3/2019
1/3/2019

-

-

PR1300062030016
PR1300062030021
PR1300062030017
PR1300062030015
PR1300062030031
PR1300062030036
PR1300062030034
PR1300062030035

6/3/2019
6/3/2019
6/3/2019
6/3/2019
12/3/2019
12/3/2019
12/3/2019
12/3/2019

-

-

PR1300062030033

12/3/2019

-

-

PR1300062030051
PR1300062030054
PR1300062030055
PR1300062030056
PR1300062030053

18/3/2019
18/3/2019
18/3/2019
18/3/2019
18/3/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3926 ซือ้ แบตเตอรีเ่ ครือ่ งสารองไฟ 12 โวลต์ขนาด 7-9
แอมแปร์ จานวน 3 ก้อน
3927 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตปู้ รับอากาศจานวน 1 คัน
3928 จ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศจานวน 1 คัน
3929 จ้างเหมาบริการถตูป้ รับอากาศจานวน 1 คัน
3930 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตปู้ รับอากาศจานวน 1 คัน
3931 จ้างซ่อมไดร์สตาร์ทรถตูท้ ะเบียน นค 7341 ชลบุรี
3932 จ้างทาตรายางจานวน 2 อัน
3933 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารตาราวิชาการบริหารการ
พัฒนา จานวน ๒๖ เล่ม
3934 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์รับส่งอาจารย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,400.00
2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR1300062030068 21/3/2019
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,755.70
620.00
4,160.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,755.70 เฉพาะเจาะจง
620.00 เฉพาะเจาะจง
4,160.00 เฉพาะเจาะจง

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,710.00

1,710.00 เฉพาะเจาะจง

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

3938 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาตรวจเช็คระยะ
100,000 กมและเปลีย่ นยางรถตู้
3939 ขออนุมัติตรวจติดตามระบบISOครัง้ ที่ 1

15,171.98

15,171.98 เฉพาะเจาะจง

91,500.00

91,500.00 เฉพาะเจาะจง

3940 ขออนุมัติหมึกปริน้ เตอร์และหมึกถ่ายเอกสาร

15,722.58

3941 ขออนุมัติซอื้ วัสดุงานบ้านงานครัวประจาเดือน มีนาคม

24,128.50

3935 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมารถรับส่งคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ จานวน ๑ คัน
3936 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ หนังสือวิชานโยบายการเงินและ
การคลัง จานวน ๙ เล่ม
3937 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถเดินเอกสาร

นายชูชาตื พรหมศิริ
นายชูชาตื พรหมศิริ
นายชูชาตื พรหมศิริ
นายชูชาตื พรหมศิริ
ร้านเจริญผลอะไหล่ 2
บ้านคอมพิวเตอร์
ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาที่จ้าง
4,160 บาท
นายศิระ พันธุมวนิช/ราคาที่จ้าง
2,700 บาท
นายศิระ พันธุมวนิช/ราคาที่จ้าง
1,000 บาท
บริษัท โกลเด้น แซค เทรดดิง้ จากัด/
ราคาที่ซอื้ 1,710 บาท
หจก.ธิดามหานคร

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR1300062030084
PR1300062030088
PR1300062030090
PR1300062030089
PR1300062030091
PR1300062030096
PR1500062030011

22/3/2019
25/3/2019
25/3/2019
25/3/2019
26/3/2019
27/3/2019
6/3/2562

-

-

PR1500062030014

12/3/2562

-

-

PR1500062030021

25/3/2562

-

-

PR1500062030022

25/3/2562

-

-

PR1600062030004

4/3/2019

-

-

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี สาขาหนอง PR1600062030007
มนบางพระ
ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ PR1600062030008
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

5/3/2019

-

-

6/3/2019

-

-

15,722.58 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จากัด

PR1600062030021

8/3/2019

-

-

24,128.50 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด แสนรัตน์พัฒนา
(2541)

PR1600062030022

8/3/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3942 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถตูค้ ณะฯ
3943 ขออนุมัติล้างและตรวจเช็คเครือ่ งปรับอากาศห้อง 101
ตึกเดิม
3944 ขออนุมัติชื้อน้าดืม่ แพ็ค

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม จากัด
PR1600062030042 13/3/2019
14,873.00

14,873.00 เฉพาะเจาะจง

4,800.00

3945 ขออนุมัติล้างและตรวจเช็คเครือ่ งปรับอากาศ

บริษัท เค.บี. คอร์ปอเรชั่น จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR1600062030047

14/3/2019

-

-

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600062030044

14/3/2019

-

-

9,095.00

9,095.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เค.บี. คอร์ปอเรชั่น จากัด

PR1600062030045

14/3/2019

-

-

3946 ขออนุมัติงานเดินสายไฟเลีย้ งระบบไม้แขนกั้นรถยนต์

5,885.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ไอเดียอีส

PR1600062030058

15/3/2019

-

-

3947 ขออนุมัติทากุญแจ

1,980.00

1,980.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ ปันดี

PR1600062030065

18/3/2019

-

-

3948 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจานวน 12 รายการ

2,154.00

2,154.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR1600062030061

18/3/2019

-

-

3949 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม

1,620.00

1,620.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส

PR1600062030064

18/3/2019

-

-

3950 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ถัง

840.00

840.00 เฉพาะเจาะจง

น้าดืม่ บ้านและสวน

PR1600062030060

18/3/2019

-

-

3951 ขออนุมัติซอื้ กุญแจ

1,610.00

1,610.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ ปันดี

PR1600062030063

18/3/2019

-

-

3952 ขออนุมัติล้างดูดฝุน่ รถตูค้ ณะฯ

1,190.00

1,190.00 เฉพาะเจาะจง

รักษ์คาร์แคร์ 3

PR1600062030062

18/3/2019

-

-

3953 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาเปลีย่ นยางในรถชาเล้ง

140.00

140.00 เฉพาะเจาะจง

ไพรทูรย์ โฉมรวย

PR1600062030069

19/3/2019

-

-

3954 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจานวน 10 รายการ

604.00

604.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านประโยชน์ไฟฟ้าและคประภัสสร

PR1600062030068

19/3/2019

-

-

3955 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม

385.00

385.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านถ่ายเอกสาร 45 สตางค์

PR1600062030070

19/3/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

3956 ขออนุมัติจัดทานามบัตร
3957 ขออนุมัติปะยางรถตูค้ ณะฯ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
300.00
300.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุคกราฟฟิค
PR1600062030067 19/3/2019
100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง

3958 โครงการการศึกษาดูงาน ท่าเทียบเรือ Tips ท่าเรือ
แหลมฉบัง วันที่ 2 เม.ย.62
3959 ขออนุมัติซอื้ กระดาษเขียนตอบ

15,000.00

3960 ขออนุมัติซอื้ กระดาษถ่ายเอกสาร

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ยิง่ เจริญการยาง

PR1600062030073

20/3/2019

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายลือชา สมวิทย์

PR1600062030075

21/3/2019

-

-

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PR1600062030081

26/3/2019

-

-

62,916.00

62,916.00 เฉพาะเจาะจง

PR1600062030082

26/3/2019

-

-

2,060.00

2,060.00 เฉพาะเจาะจง

PR1600062030092

27/3/2019

-

-

5,510.00

5,510.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านโก๋ แม่
ประภาสังฆภัณฑ์
ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR1700062030013

6/3/2019

-

-

3963 ขออนุมัติเสนอซือ้ หนังสือเรียน

98,320.00

98,320.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR1700062030015

6/3/2019

-

-

3964 ขออนุมัติเสนอซือ้ ุน้ดืม่ แบบถัง

1,085.00

1,085.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน

PR1700062030016

6/3/2019

-

-

3965 ขออนุมัติเสนอซือ้ ของที่ระลึก

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยบูรพา

PR1700062030025

7/3/2019

-

-

3966 ขออนุมัติเสนอซือ้ ตลับหมึกโทนเนอร์ 35 A

7,590.00

7,590.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR1700062030017

7/3/2019

-

-

3967 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR1700062030026

7/3/2019

-

-

3968 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มปกแข็งวิทยานิพนธ์

3,100.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR1700062030023

7/3/2019

-

-

3969 ขออนุมัติเสนอซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร และเครือ่ งดืม่
รสช็อกโกแลต ไมโล

2,516.00

2,516.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR1700062030030

12/3/2019

-

-

3961 ขออนุมัติซอื้ วัสดุโครงการรดน้าขอพรประเพณี
สงกรานต์ประจาปี 2562
3962 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม และเย็บมุม
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3970 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมาบริการรถยนต์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง
PR1700062030031 13/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

3971 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ เพื่อรับ -ส่ง คณาจารย์
และบุคลากร
3972 ขออนุมัติเสนอซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR1700062030036

18/3/2019

-

-

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR1700062030063

28/3/2019

-

-

3973 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมาบริการรถยนต์

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR1700062030064

28/3/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

4/3/2019

-

-

11,600.00

11,600.00 เฉพาะเจาะจง

5/3/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
PR1800062030006
เสนอราคา 400 บาท
โรงพิมพ์ชุนกราฟฟิก/เสนอราคา
PO1800062030001
11,600 บาท
ร้านคุนรักษ์/เสนอราคา 1,000 บาท PR1800062030015

6/3/2019

-

-

990.00

990.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจิปาถะ/เสนอราคา 990 บาท

PR1800062030016

6/3/2019

-

-

120.00

120.00 เฉพาะเจาะจง

7/3/2019

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
PR1800062030017
เสนอราคา 120 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ชิตวิเศษทัวร์/เสนอ PO1800062030002
ราคา 30,000 บาท

12/3/2019

-

-

420.00

420.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/ PR1800062030028
เสนอราคา 420 บาท

13/3/2019

-

-

1,025.00

1,025.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเจียบฮวด/เสนอราคา 1,025 บาท PR1800062030052

26/3/2019

-

-

3974 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน
3/2562
3975 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์กระดาษเขียนตอบ
3976 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึกวิทยากร (อาหารทะเลแห้ง)
(กิจกรรมสัมมนานิสิตหลังฝึกงานและปัจฉิมนิเทศ)
3977 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ (กิจกรรมสัมมนานิสิตหลังฝึกงานและ
ปัจฉิมนิเทศ)
3978 ขออนุมัติซอื้ น้ามันตัดหญ้า
3979 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการศึกษาดูงาน
และฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา)
3980 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึกตรามหาวิทยาลัยบูรพา
(ต้อนรับผูบ้ ริหารและคณาจารย์ จาก University of
Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ประจาปี 2562)
3981 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ (โครงการทาบุญคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ประจาปี 2562)
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3982 ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์พิธีสงฆ์ (โครงการทาบุญคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ประจาปี 2562)
3983 ขออนุมัติซอื้ ดอกไม้ (โครงการทาบุญคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ประจาปี 2562)
3984 ขออนุมัติจัดซือ้ ครีมนวด (โลชั่น) (โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนิสิต)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,475.00
2,475.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์/เสนอราคา PR1800062030053 26/3/2019
2,475 บาท
450.00
450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก/เสนอราคา 450 บาท PR1800062030051 26/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จากัด สาขา PR1800062030055
บางแสน/เสนอราคา 2,300 บาท

27/3/2019

-

-

3985 ขออนุมัติจัดซือ้ ถุงซิปล็อค (โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต)

450.00

450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จากัด สาขา PR1800062030054
บางแสน/เสนอราคา 450 บาท

27/3/2019

-

-

3986 ขออนุมัติจัดซือ้ ผ้าล็อค(โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต)
3987 ขออนุมัติค่ากระเช้าดอกไม้ (การกีฬาแห่งประเทศไทย)

1,530.00

1,530.00 เฉพาะเจาะจง

PR1800062030056

27/3/2019

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

PR1800062030057

27/3/2019

-

-

3988 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 8
มีนาคม 2562 เพื่อรับ-ส่ง อาจารย์กลับจากเข้าร่วม
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุม
คณะกรรมการกากับโครงการระดับชาติ (Project
Steering Committee (PSC) ) ณ สานักอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านยาเทพประสิทธิ์/เสนอราคา
1,530 บาท
ร้าน Kalaya FLORIST/เสนอราคา
500 บาท
นายสมมิตร เจริญพร

PR2100062030008

7/3/2019

-

-

3989 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์ ประกอบการเลีย้ งสัตว์น้า
จานวน 7 รายการ เพื่อใช้สาหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนและงานวิจัย ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางทะเล

9,340.00

9,340.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสุรีย์ฟาร์ม (ท่าใหม่),ร้านท่ใหม่
เสาเข็ม,น.ส.ลัดดาวัลย์ พรพานิช

PR2100062030012

8/3/2019

-

-

3990 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 3 รายการ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการรายวิชาโรคและพยาธิ
สัตว์น้า,การจัดการสุขภาพสัตว์น้าขั้นสูง (ป.โท) และ
วิชาปัญหาพิเศษ

8,667.00

8,667.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัด PR2100062030011

8/3/2019

-

-
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3991 ขออนุมัติซอื้ คีมคีบแบบบาง จานวน 10 อัน เพื่อใช้ใน
การเรียนปฏิบัติการศึกษาสัตว์หน้าดินและปลูกปลาวัย
อ่อนในรายวิชาปัญหาพิเศษ
3992 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 13
มีนาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งวิทยากรรายวิชา 834465
การจัดการสถานแสดงพันธุส์ ัตว์น้าสาธารณะ (ดร.วร
เททพ มุธุวรรณ)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,400.00
8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอเตอร์ แล็บ แอนด์ ที ไซ PR2100062020037 11/3/2019
เอนซ์ จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2100062030014

12/3/2019

-

-

3993 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 20
มีนาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งอาจารย์ รายวิชา 834465
การจัดการสถานแสดงพันธุส์ ัตว์น้าสาธารณะ (ดร.วรเทพ
มุธุวรรณ)

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2100062030016

19/3/2019

-

-

3994 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศวันที่ 27
มีนาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งวิทยากรรายวิชา834465 การ
จัดการสถานแสดงพันธุส์ ัตว์น้าสาธารณะ (ดร.เสาวภา
สวัสดิพ์ ีระ) รับจากบ้านพัก จ.ชลบุรี มาสอน ณ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2100062030017

26/3/2019

-

-

3995 ขออนุมัติจ้างปูกระเบื้องยางห้อง L507 และเปลีย่ น
ปลัก๊ กาวคู่ เนื่องจากกระเบื้องยางชารุดจึงจาเป็นต้อง
ดาเนินการปูกระเบีุองและเปลีย่ นปลัก๊ ไฟห้อง L506

9,800.00

9,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์

PR2300062030002

1/3/2019

-

-

3996 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอนใน
รายวิชากระบวนการผลิตเครือ่ งประดับ
3997 ขออนุมัติจ้างทาปกผ้าไหมแท้ขนาดปกเอ 4 จานวน 2
ปก เพื่อเป็นเอกสาร/หนังสือในการลงนามเอกสาร
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

11,772.14

11,772.14 เฉพาะเจาะจง

รจนาเจียรนัย

PR2300062020012

1/3/2019

-

-

1,498.00

1,498.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดภัทรการพิมพ์

PR2300062030001

1/3/2019

-

-
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3998 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดแสดงผลงาน Prima Metal Clay
และ Spoke จานวน 1 งาน
3999 ขออนุมัติจ้างเหมาพัฒนาสินค้า จานวน 1 บูท เพื่อใช้ใน
โครงการ ''Eastern creative fair 2019''
4000 ขออนุมัติจ้างเหมาพัฒนาสินค้าจานวน 1 บูท เพื่อใช้ใน
โครงการ ''Eastern creative fair 2019''
4001 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันที่ 8 และ 11 มีนาคม
2562 เพื่อรับ-ส่งเข้าร่วมโครงการ ''Eastern creative
fair 2019''
4002 ขออนุมัติจ้างเหมาแต่งหน้า ทาผม คณะนิสิตในกิจกรรม
เดินแบบ ในโครงการ ''Eastern creative fair 2019''

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
30,000.00
30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร เหล่ามงคลชัย
PR2300062030023 6/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุปราณี สุริยะ

PR2300062030024

6/3/2019

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปลายมีนา สันพงษ์

PR2300062030025

6/3/2019

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2300062030027

6/3/2019

-

-

29,000.00

29,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวกนกพร นุมหันต์

PR2300062030026

6/3/2019

-

-

4003 ขออนุมัติจ้างเหมายานพานะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 11
มีนาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งเจ้าหน้าที่และนิสิตช่วยเก็บ
อุปกรณ์ในการจัดงาน Eastern Creative Fair 2019

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2300062030028

11/3/2019

-

-

4004 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 14
มีนาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งคณบดีคณะอัญมณี เข้าร่วม
ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2300062030034

13/3/2019

-

-

4005 ขออนุมัติจ้างสาเนาเอกสารและเข้าเล่ม /อุปกรณ์ เพื่อ
เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะอัญมณี

1,316.70

1,316.70 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2300062030039

18/3/2019

-

-

4006 ขออนุมัติซอื้ วัสดุในการประกอบโครงการ จานวน 1
โครงการ เพื่อใช้ในโครงการแสดงผลงานวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ของนิสิตคณะอัญมณี (Gems and
Jewelry Academic Fair) ประจาปีการศึกษา 2562

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านท่าใหม่เสาเข็ม,ร้านโฆสิตวิทยา

PR2300062030043

21/3/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4007 ขออนุมัติซอื้ ใบประกาศนียบัตร ขนาด A4 จานวน 3 ห่อ
เพื่อใช้พิมพ์ใบประกาศนียบัตรให้นิสิตคณะอัญมณี

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
750.00
750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศ มาร์ต
PR2300062030049 22/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4008 ขออนุมัติซอื้ หนังสือ Business Research Methods
(IE) จานวน 2 เล่ม เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการ
จัดการเรียนสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

1,768.00

1,768.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2400062030017

5/3/2019

-

-

4009 ขออนุมัติค่าของที่ระลึกผูแ้ ทนสถานประกอบการ
จานวน 10 คน เพื่อมอบให้กับผูแ้ ทนสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Co-op Experience
Sharing Day (14มี.ค.62)

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านGift House

PR2400062030029

6/3/2019

-

-

4010 ขออนุมัติค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1
กช 637 เพื่อใช้ในการเดินทางปฏิบัติงานราชการของ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

80.00

80.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR2400062030030

6/3/2019

-

-

4011 ขออนุมัติค่าน้าดืม่ ถังใส จานวน 48 ถัง เพื่อใช้ในการ
บริโภค ประจาแต่ละชั้น ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ

1,680.00

1,680.00 เฉพาะเจาะจง

นส.จี๊ด มณีรัตน์

PR2400062030028

6/3/2019

-

-

4012 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร 3 เครือ่ ง ชั้น 9 เพื่อใช้ในงาน
สานักงาน/งานจัดการเรียนการสอน และพิมพ์เอกสาร
งานวิชาการของคณาจารย์
4013 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ขนาด 18.90 ลิตร จานวน 60 ถัง
และขนาด 600 มล. จานวน 60 แพ็ค เพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภคภายในสานักงานของคณะฯ
4014 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ถังใส จานวน 26 ถัง เพื่อใช้ในการ
บริโภคภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติของคณะฯ
ประจาแต่ละชั้น

4,267.70

4,267.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
จากัด

PR2400062030027

6/3/2019

-

-

5,700.00

5,700.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสุภรทิพย์

PR2400062030042

14/3/2019

-

-

910.00

910.00 เฉพาะเจาะจง

นส.จี๊ด มณีรัตน์

PR2400062030041

14/3/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4015 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน 1 รายการ (ฟิล์มแฟกซ์ 2
ม้วน) สาหรับใช้กับเครือ่ งโทรสาร (แฟกซ์) ในห้อง
สานักงาน209
4016 ขออนุมัติจ้างเหมาเดินปลัก๊ ไฟ บริเวณงาน Job fair 50
จุด สาหรับสถานประกอบการออกบูธ ในโครงการ
วันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครัง้ ที่ 9 (28มีค62)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,840.40
1,840.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคเซิฟ ซัพพลาย จากัด
PR2400062030047 15/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ

PR2400062030056

20/3/2019

-

-

4017 ขออนุมัติค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ จานวน 8 รายการ เพื่อ
ใช้ในการตกแต่งสถานที่ของโครงการสัมมนาทาง
วิชาการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ''เตรียมความ
พร้อม สาหรับกฎหมายคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ ปี
62''(29มี.ค.62)

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR2400062030054

20/3/2019

-

-

4018 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์เลเซอร์ จานวน 1 หลอด
และหมึกเครือ่ งพิมพ์อิงค์เจ็ท จานวน 2 ขวด สาหรับใช้
พิมพ์งานเอกสารทางราชการต่างๆ ในสานักงานคณบดี
ของคณะฯ

3,700.00

3,700.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR2400062030053

20/3/2019

-

-

4019 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
เพื่อใช้ในการเดินทางรับ-ส่ง วิทยากรที่เข้าร่วมโครงการ
The 4th Tourist Expert Training (29มี.ค.62)

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR2400062030063

21/3/2019

-

-

4020 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
เพื่อใช้ในการเดินทางรับ-ส่ง วิทยากรที่เข้าร่วมโครงการ
The 4th Tourist Expert Training (24มี.ค.62)

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR2400062030061

21/3/2019

-

-

4021 ขออนุมัติจ้างเหมาทาไวนิล 2 ผืน สาหรับตกแต่งสถานที่
บริเวณหน้างานและบนเวที โครงการวันสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออก ครัง้ ที่ 9 (28มีค62)

2,520.00

2,520.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านหนึ่งศิลป์

PR2400062030064

21/3/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4022 ขออนุมัติจ้างทาโล่รางวัล 7 อัน สาหรับมอบให้สถาน
ประกอบการดีเด่นและนิสิตโครงงานชนะเลิศ โครงการ
วันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครัง้ ที่ 9 (28มีค62)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
10,500.00
10,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนราลึก
PR2400062030066 21/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4023 ขออนุมัติจ้างทาและพิมพ์สูจิบัตร 800 เล่มสาหรับ
ผูเ้ ข้าร่วมงาน โครงการวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก
ครัง้ ที่ 9 (28มีค62)
4024 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก (แก้วน้ามาร์คมุก) เพื่อมอบ
ให้กับวิทยากรและผูแ้ ทนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
The 4th Tourist Expert Training(24-29มี.ค.62)

17,120.00

17,120.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ออล อิน วัน เพรส PR2400062030065
แอนด์ ซัพพลาย

21/3/2019

-

-

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR2400062030060

21/3/2019

-

-

4025 ขออนุมัติจ้างทาป้ายไวนิล จานวน 2 ป้าย สาหรับใช้
ตกแต่งสถานที่และประชาสัมพันธ์โครงการ The 4th
Tourist Expert Training(24-29มี.ค.62)

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านหนึ่งศิลป์

PR2400062030059

21/3/2019

-

-

4026 ขออนุมัติค่าวัสดุสานักงาน (หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP รุน่
CE278A 3 กล่อง) สาหรับใช้ในการจัดพิมพ์งาน
เอกสารต่างๆ ของโครงการวันสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออก ครัง้ ที่ 9(28 มี.ค. 62)

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR2400062030067

22/3/2019

-

-

4027 ขออนุมัติค่าวัสดุสานักงาน จานวน 10 รายการ เพื่อใช้
เป็นวัสดุสานักงานในการดาเนินงานจัดโครงการวันสห
กิจศึกษาภาคตะวันออก ครัง้ ที่ 9(28มี.ค.62)

5,349.87

5,349.87 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR2400062030068

22/3/2019

-

-

4028 ขออนมัติค่าจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จานวน 2
คัน เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าร่วมโครงการดูงาน
ภาพรวมอุตสาหกรรมที่พัก (พัทยา-A La carte/Buffet)
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม(1เม.ย.62)

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายกรกวรรษ ไพฑูรย์

PR2400062030069

25/3/2019

-

-
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4029 ขออนุมัติจ้างทาบูเก้ดอกไม้สด จานวน 10 ช่อ สาหรับติ
ดอกแขกผูท้ รงคุณวุฒิร่วมงานโครงการวันสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออก ครัง้ ที่ 9 (28มีค62)
4030 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1
คัน เพื่อใช้ในการเดินทางรับ-ส่งวิทยากรที่เข้าร่วม
โครงการ Training on digital tools (31มี.ค.-6เม.ย.
62)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจี๊ยบฟลาวเวอร์
PR2400062030070 26/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR2400062030073

27/3/2019

-

-

4031 ขออนุมัติค่าของที่ระลึก(เบญจรงค์ 3 ชิ้น) เพื่อมอบเป็น
ของที่ระลึกให้กับวิทยากรที่เข้าร่วมโครงการ Training
on digital tools (31มี.ค.-6เม.ย.62)

2,160.00

2,160.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR2400062030072

27/3/2019

-

-

4032 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทย เดือนมีนาคม 2562
4033 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานภายใน
คณะ
4034 ขออนุมัติเบิกค่าน้ามันรถรับส่งเอกสาร เดือนมีนาคม
2562
4035 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการพาหนะ-โครงการ
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ วันที่ 9 มีนาคม 2562

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR2700062030002

1/3/2019

-

-

13,900.00

13,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายพินิต เผ่าจินดา/ เสนอราคา
4,981 บาท
ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY /
เสนอราคา 6,934.50 บาท

PR2700062030003

1/3/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

PR2700062030001

1/3/2019

-

-

12,500.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด แชมป์มหานคร
ทราเวล /เสนอราคา 12,500 บาท

PO2700062030002

11/3/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเรือนธรรมชาติ
ราคา 1,000 บาท

/ เสนอ

PR2700062030017

19/3/2019

-

-

5,999.70

5,999.70 เฉพาะเจาะจง

ร้านต้นบุญการพิมพ์
/ เสนอ
ราคา 4,909.80 บาท
2,800.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ / เสนอราคา
2,800 บาท
หน ้า 341

PR2700062030018

19/3/2019

-

-

PR2700062030019

21/3/2019

-

-

4036 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ ของที่ระลึก -โครงการทัศนศึกษา
พืชสมุนไพรในรายวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์และ
พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน วันที่ 30 มีนาคม 2562
4037 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการรวบรวมตายาเพื่อการ
เรียนการสอนในกลุม่ รายวิชาชีพ
4038 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ หลอดไฟฟ้า LED

2,800.00

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4039 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ วัสดุโครงการคนเก่ง คนดี มีความ
เป็นไทย รดน้าขอพรผูใ้ หญ่ ประจาปี 2562
4040 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ในโครงการสุขภาพดี วิถี
ไทย ดูแลกายใจ กับหมอยาท่าบางแสน วันที่ 2 เมษายน
2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ /เสนอราคา
PR2700062030020 25/3/2019
1,080 บาท
12,000.00
12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ,ร้านเบ็ดเตล็ด,บ.บัณฑิตส PR2700062030029 28/3/2019
เตชั่นเนอรี่ จากัด , ร้านบ้านดินดา,
ร้านเคีย้ งเจริญ, ณ แฟชั่น และหจก.
แต้ฮุยล้ง /เสนอราคา 6,576.36 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

4041 ขออนุมัติเบิกค่าจัดจ้างเหมาบริการต่าง ๆ โครงการ
สุขภาพดี วิถีไทย ดูแลกายใจ กับหมอยาท่าบางแสน
วันที่ 4 เมษายน 2562

15,900.00

15,900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน LARGE FORTUNE 18, ร้าน
PR2700062030026
ซังชัวรี่ แฟชั่น, นายนัทธิ์ สูค่ วาม
สมบูรณ์ และนายพรพจน์
โพธิบัลลังก์ /เสนอราคา 15,900 บาท

28/3/2019

-

-

4042 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์และป้ายไวนิลใน
โครงการสุขภาพดี วิถีไทย ดูแลกายใจ กับหมอยาท่า
บางแสน วันที่ 2 เมษายน 2562

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน Infinity Copy Print, ร้านธีรเดช PR2700062030027
และบริษัท 789 สดูดิโอแอนด์แอด
เวอร์ไทซิง่ จากัด / เสนอราคา 3,854
บาท

28/3/2019

-

-

4043 ขออนุมัติจัดของที่ระลึกในโครงการสุขภาพดี วิถีไทย
ดูแลกายใจ กับหมอยาท่าบางแสน วันที่ 2 เมษายน
2562
4044 ขออนุมัติซอื้ วัสดุและเบิกเงินค่าสร้างโรงเรือนเลีย้ งแกะ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเรือนธรรมชาติ / เสนอราคา
740 บาท

28/3/2019

-

-

21,626.95

21,626.95 เฉพาะเจาะจง

ร้านสินวัฒนา,หจก.ชัยประดิษฐ์,หจก. PR2800062030001
เหล็กวัฒนา,ร้านวัฒนาโลหะกิจ

4/3/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR2800062030032

28/3/2019

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์
จากัด
นายธนาวุฒิ สุรพรรณ

PR3300062030003

4/3/2562

-

-

4045 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
วิชาปัยหาพิเศษ(761493) อ.สมคิด ใจตรง
4046 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์
โครงการส่งเสริมการพัฒนานิสิตด้วยการเข้าร่วมและ
นาเสนอผลงานทางวิชาการฯ

หน ้า 342

PR2700062030028

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4047 ขออนุมัติจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างจัดทาป้ายไวนิล
โครงการส่งเสริมการพัฒนานิสิตด้วยการเข้าร่วมและ
นาเสนอผลงานทางวิชาการฯ
4048 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเครือ่ ง
ถ่ายเอกสาร
4049 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ไปกลับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
4050 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง
4051 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุโครงการ บูรพาสระแก้ว
ร่วมใจอาลานิสิตจบใหม่ปีการศึกษา 2561
4052 ขออนุมัติจัดซือ้ พวงมาลัย ดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา ดอกไม้ใส่
แจกันศาลฯ ของ งานทาบุญวันคล้ายวันสถาปนา
วิทยาลัยฯ ครบรอบ 11 ปี
4053 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งไทยธรรม จานวน 9 ชุด งาน
ทาบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 11 ปี
4054 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซักผ้าคลุมที่นั่งพระ
จานวน 1 งาน ของ งานทาบุญวันคล้ายวันสถาปนา
วิทยาลัยฯ
4055 ขออนุมัติจัดซือ้ และเบิกเงินค่าก๊อกน้าห้องน้าหญิง ชั้น 2
จานวน 1 งาน
4056 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจดหมายข่าว RMCS ปีที่
11 ฉบับที่ 4 จานวน 100 ชุด
4057 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร จานวน 1 ตัว

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,190.00
3,190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิลปะโฆษณา
PR3300062030004 4/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,540.44

2,540.44 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมธานนท์ จากัด

PR3300062030013

8/3/2562

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นางกุหลาบ สองขุนทด

PR3300062030021

22/3/2562

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR3300062030029

29/3/2562

-

-

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง

PR3300062030028

29/3/2562

-

-

1,850.00

1,850.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บี.พี.เพื่อนนักเรียน และวิโรจน์
พานิช
กัลยา ดอกไม้สด

PR3400062030018

12/3/2562

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

PR3400062030017

12/3/2562

-

-

650.00

650.00 เฉพาะเจาะจง

คุณอร ซักรีด

PR3400062030019

12/3/2562

-

-

1,885.00

1,885.00 เฉพาะเจาะจง

ไพรเวชค้าวัสดุ

PR3400062030028

22/3/2562

-

-

5,550.00

5,550.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ.พี.บลูปริน้ ท์

PR3400062030029

22/3/2562

-

-

114,837.75

114,837.75 เฉพาะเจาะจง

4/3/2019

-

-

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ PO3600062030001
ไทย) จากัด ราคาที่ตกลงจ้าง
114,837.75 บาท
หน ้า 343

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4058 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ
4059 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 7 รายการ
4060 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง อาจารย์นิเทศนิสิตโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2561 ณ
โรงพยาบาลตราด จ.ตราด ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.
2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
10,004.50
10,004.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จากัด
PO3600062030002 6/3/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 10,004.50 บาท
2,951.37
2,951.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR3600062030021 7/3/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 2,951.37 บาท
3,500.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก PR3600062030027 8/3/2019
ลงจ้าง 3,500 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

4061 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง อาจารย์นิเทศนิสิตโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2561 ณ
โรงพยาบาลนครนายก จ.นครนายก ในวันที่ 25 มีนาคม
พ.ศ.2562

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก
ลงจ้าง 3,000 บาท

PR3600062030024

8/3/2019

-

-

4062 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง อาจารย์ออกนิเทศโครงการฝึกปฏิบัติงาาน
วิชาชีพเทคนิคฯ ณ โรงพยาบาลระยอง ในวันที่ 3
เมษายน 2562

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก
ลงจ้าง 2,000 บาท

PR3600062030026

8/3/2019

-

-

4063 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง อาจารย์ออกนิเทศโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2561 ณ
โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 1 เมษายน 2562

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600062030025
4,000 บาท

8/3/2019

-

-

4064 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถสองแถว จานวน 3คัน
เพื่อรับ-ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานธนาคา
เลือดประจาปีการศึกษา 2561 ณ โรงพยาบาลศูนย์
ชลบุรี ในวันที่ 19 มีนาคม 2562

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมเกียรติ เดชศักดา ราคาที่ตก PR3600062030023
ลงจ้าง 1,500 บาท

8/3/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4065 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ในครัวเรือน จานวน 73
รายการ
4066 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร จานวน 6 หลอด
4067 ขออนุมัติจัดซือ้ ถังดับเพลิงสีเขียว ขนาด 10 ปอนด์
จานวน 5 ถัง
4068 ขออนุมัติซ่อมแซมเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้าระบบสารองไฟ
จานวน 1 งาน
4069 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการเปลีย่ นสายไฟปลัก๊ กราว
จานวน 1 งาน
4070 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
โภชนาการคลินิก 1 (โรคหัวใจและไขมันในเลือด ครัง้ ที่
1) อ.นริศาสารอง
4071 ขออนุมัติจัดซือ้ ถุงมือแพทย์ไม่มีแป้ง จานวน 60 กล่อง
4072 ขออนุมัติจัดซือ้ นาฬิกาจับเวลา จานวน 4 ชิ้น
4073 ขออนุมัติซ่อมแซมเครือ่ งอัลตราซาวน์ร่วมกับ
กระแสไฟฟ้า จานวน 2 เครือ่ ง
4074 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการติดตัง้ กล่องเสียงกระดิง่ พร้อม
สวิช จานวน 1 งาน
4075 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสารเคมี จานวน 2 รายการ เพื่อใช้
สาหรับการเรียนการสอนในรายวิชา Hemato 2

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
30,933.00
30,933.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิง่ มอลล์จากัด PO3600062030003 11/3/2019
(มหาชน) ราคาที่ตกลงซือ้ 30,933
บาท
19,200.00
19,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาที่ตกลง PO3600062030004 14/3/2019
ซือ้ 19,200 บาท
12,840.00
12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลพีพี อนันตทรัพย์ จากัด PO3600062030005 14/3/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 12,840 บาท
5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

1,669.33

1,669.33 เฉพาะเจาะจง

11,556.00

11,556.00 เฉพาะเจาะจง

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง

20,330.00

20,330.00 เฉพาะเจาะจง

5,136.00

5,136.00 เฉพาะเจาะจง

3,220.00

3,220.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนี
ราคาที่ตกลงจ้าง 5,500 บาท
นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน์ราคาที่
ตกลงจ้าง 2,500 บาท
เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน
สาขาที่ 00083ราคาที่ตกลงซือ้
1,669.33 บาท
บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด ราคา
ตกลงซือ้ 11,556 บาท
บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด ราคา
ที่ตกลงซือ้ 3,210 บาท
บริษัท พี.เอส.บี. เมดิคอล จากัด
ราคาที่ตกลงจ้าง 20,330 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ไอเดียอีส ราคาที่
ตกลงจ้าง 5,136 บาท
บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 3,220 บาท
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ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

PR3600062030042

12/3/2019

-

-

PR3600062030045

13/3/2019

-

-

PR3600062030053

14/3/2019

-

-

PO3600062030006

15/3/2019

-

-

PR3600062030069

21/3/2019

-

-

PO3600062030007

25/3/2019

-

-

PR3600062030063

21/3/2019

-

-

PR3600062030068

21/3/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4076 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชา 68549359
โครงงานทางพยาธิวิทยา (อ.ปิยะพงษ์สารองจ่าย)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมิคอล ซัพพลาย PR3600062030061 21/3/2019
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 6,000 บาท

4077 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
โภชนาการคลินิก 1 เรือ่ งโรคหัวใจและไขมันในเลือด
ครัง้ ที่ 2 (อ.ปอสารองจ่าย)
4078 ขออนุมัติจัดซือ้ ธงนาทางหนีไฟ จานวน 3 ชุด เพื่อใช้
สาหรับโครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
คณะสหเวชศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2562 ในวันที่
พฤหัสที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2562

1,357.76

1,357.76 เฉพาะเจาะจง

907.18

907.18 เฉพาะเจาะจง

4079 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับส่ง ดร.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์ มาสอนรายวิชา
682351 และ 682352 วันที่ 2 เมษายน 2562

3,100.00

4080 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับส่ง ดร.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์ มาสอนรายวิชา
682351 และ 682352 วันที่ 9 เมษายน 2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน
สาขาที่ 00083 ราคาที่ตกลงซือ้
1,357.76 บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 907.18 บาท

PR3600062030071

21/3/2019

-

-

PR3600062030062

21/3/2019

-

-

3,100.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง
จ้าง 3,100 บาท

PR3600062030073

22/3/2019

-

-

3,100.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง
จ้าง 3,100 บาท

PR3600062030072

22/3/2019

-

-

4081 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการติดตัง้ ระบบแลนพร้อมอุปกรณ์
ห้องสโมสรนิสิต
4082 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์สี จานวน 2 กล่อง

7,100.00

7,100.00 เฉพาะเจาะจง

25/3/2019

-

-

8,950.00

8,950.00 เฉพาะเจาะจง

25/3/2019

-

-

4083 ขออนุมัติจัดซือ้ จัดจ้างวัสดุการเรียนการสอน จานวน 4
รายการ โครงงานวิจัยชีวเวชศาสตร์ (อ.อุไรภรณ์สารอง
จ่าย4,560นิสิต167.25)

4,727.25

4,727.25 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธิก์ ันโตราคาที่ตก PR3600062030074
ลงจ้าง 7,100 บาท
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาที่ตกลง PR3600062030075
ซือ้ 8,950 บาท
ร้านฐิติพงษเภสัช,ทวีโชคเภสัช,คุณยล PR3600062030078
ดา วรดิถี ราคาที่ตกลงซือ้ 4,727.25
บาท

26/3/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4084 ขออนุมัติจัดซือ้ นาฬิกา จานวน 2 เรือน เพื่อใช้สาหรับ
การเรียนการสอนรายวิชาโภชนบาบัด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,585.00
2,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิง่ มอลล์จากัด PR3600062030082 27/3/2019
(มหาชน) ราคาที่ตกลงซือ้ 2,585 บาท

4085 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 6 เครือ่ ง

9,416.00

9,416.00 เฉพาะเจาะจง

4086 ขออนุมัติจัดซือ้ แก๊ส จานวน 1 ถัง (อ.อลงกตสารองจ่าย)

380.00

380.00 เฉพาะเจาะจง

4087 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
โภชนาการคลินิก 1 เรือ่ ง Medical Nutrition
Therapy for HIV and AIDS ครัง้ ที่ 1 (อ.นริศาสารอง
จ่าย)

1,502.31

1,502.31 เฉพาะเจาะจง

4088 ซือ้ หน่วยความจาหลัก RAM ขนาด4GB จานวน 24 ตัว

29,520.00

29,520.00 เฉพาะเจาะจง

4089 ซือ้ หมึกสาหรับเครือ่ งถ่ายเอกสารยีห่ ้อริโก้ จานวน 5
หลอด
4090 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน
1 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - สานักงานเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ในวันที่ 8 มี.ค. 62 ในการเดินทางเข้าร่วม
กลัน่ กรองขอเสนอข้อเสนอโครงการพัฒนากาลังคน

18,800.00

18,800.00 เฉพาะเจาะจง

2,800.00

4091 เช่าอุปกรณ์สาหรับใช้ในการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
นิสิตชั้นปีที่ 4 และ Informatics Night ประจาปี
การศึกษา 2561
4092 ขออนุมัติเบิกค่าน้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
4093 จ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ จานวน 1 คัน
และรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน ในวันที่ 21 -24
มีนาคม 2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียริง่ จากัด PR3600062030081
ราคาที่ตกลงจ้าง 9,416 บาท

27/3/2019

-

-

ร้านน้าแข็งเผือก ราคาที่ตกลงซือ้
380 บาท
เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน
สาขาที่ 00083 ราคาที่ตกลงซือ้
1,502.31 บาท

PR3600062030083

27/3/2019

-

-

PR3600062030084

27/3/2019

-

-

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PO3800062030001

4/3/2562

-

-

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PO3800062030002

5/3/2562

-

-

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062030048

6/3/2562

-

-

57,900.00

57,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายวันชนะ อ่วมขันธ์

PO3800062030004

7/3/2562

-

-

100.00
77,000.00

100.00 เฉพาะเจาะจง
77,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ธิดามหานคร
นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062030063
PO3800062030003

7/3/2562
7/3/2562

-

-
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4094 จ้างทาตรายาง จานวน 26 อัน
4095 ซือ้ ของที่ระลึก (ถุงอาหารทะเลแห้ง) จานวน 1 ชุด
4096 ซือ้ สายแปลงสัญญาณภาพ จานวน 1 ชิ้น
4097 จ้างเหมายานพาหนะ รถตูป้ รับอากาศ จานวน 9 คัน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,930.00
5,930.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์
PR3800062030074 8/3/2562
500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง คุณฑิภาพร พรายน้า
PR3800062030075 8/3/2562
2,290.00
2,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จากัด (มหาชน) PR3800062030073 8/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

25,200.00

25,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PO3800062030005

11/3/2562

-

-

4098 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางจาก ม.บูรพา ถึง ม.ศรีปทุม บางเขน ถึง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลับ ม.บูรพา
ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062030082

11/3/2562

-

-

4099 จ้างเหมายานพาหนะ รถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง สานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล ในวันที่ 14 มีนาคม 2562

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062030081

11/3/2562

-

-

4100 ซือ้ วัสดุ(ช่อดอกไม้) จานวน 8 ช่อ สาหรับมอบใน
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปี 4 และ Informatics
Night ประจาปีการศึกาา 2561
4101 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
4102 ซือ้ วัสดุ สาหรับใช้ในการแสดงของนิสิตสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และฝ่ายอเมริกันเชียร์
เพื่อใช้จัดการแสดงในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปี 4
และ Informatics Night

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน Kalaya Florist

PR3800062030083

12/3/2562

-

-

100.00
8,000.00

100.00 เฉพาะเจาะจง
8,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ธิดามหานคร
#REF!

PR3800062030090
PR3800062030111

13/3/2562
13/3/2562

-

-

9,000.00
234,330.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
234,330.00 เฉพาะเจาะจง

นางโสภาค์พักตร์ หร่ายเจริญ
ร้าน อรุณวิศวกรรม

PR3800062030092
PO3800062030006

13/3/2562
15/3/2562

-

-

2,205.00

2,205.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน

PR3800062030125

18/3/2562

-

-

4103 ซือ้ วัสดุ (โล่คริสตัล) จานวน 6 อัน
4104 ซือ้ ตาข่ายกรองแสง(ญี่ปุ่น) พร้อมติดตัง้ จานวน 730
ตรม.
4105 ซือ้ น้าดืม่ ถัง จานวน 63 ถัง
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4106 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศจานวน 1
คัน เดินทางไป ม.บูรพา - สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันที่
21 มี.ค. 62 และเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ ม.บูรพา ในวันที่ 24 มี.ค. 62

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิง์ าม
PR3800062030129 19/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4107 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน
1 คัน สาหรับอานวยความสะดวกในการเดินทางให้กับ
อาจารย์ในการเดินทางไปราชการในจังหวัดเชียงราย ใน
วันที่ 21-24 มีนาคม พ.ศ. 2562

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายบุญหยก เรือนคา

PR3800062030131

19/3/2562

-

-

4108 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน
1 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - ศูนย์เทคโนโลย
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี ใน
วันที่ 25 มี.ค. 62

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062030130

19/3/2562

-

-

4109 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
4110 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน จานวน 16 รายการ สาหรับ
ใช้งานภายในคณะ
4111 ขออนุมัติซ่อมจอคอมพิวเตอร์ 19.5 นิ้ว จานวน 5
เครือ่ ง สาหรับใช้ในการเรียนการสอนห้อง IF4C04
4112 ขออนุมัติซอื้ ปลัก๊ ไฟ 4 ช่อง 2 USB จานวน 3 อัน
สาหรับใช้ในการต่อพ่วงคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียน
การสอน
4113 ซือ้ กล้อง IP Camera จานวน 4 เครือ่ ง

100.00
17,926.27

100.00 เฉพาะเจาะจง
17,926.27 เฉพาะเจาะจง

หจก.ธิดามหานคร
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR3800062030135
PO3800062030007

20/3/2562
20/3/2562

-

-

12,500.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO3800062030008

20/3/2562

-

-

2,247.00

2,247.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR3800062030132

20/3/2562

-

-

100,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซูม อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จากัด PO3800062030009

25/3/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

22/3/2562

-

-

4114 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน
1 คัน เดินทางไปกลับ สุวรรณภูมิ - ม.บูรพา ในวันที่ 24
มี.ค. 62
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4115 จ้างเหมาแม่บ้านทาความสะอาด ห้องเรียน MIT
MIT-S1 MIT-S2 สาหรับเดือน เมษายน พ.ศ. 2562
4116 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทาง ไปกลับ ม.บูรพา ถึง โรงแรมมิราเคิลแก
รนด์ หลักสี่ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562
4117 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
4118 จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาค

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางพิมพ์พา สิงห์ทอง
PR3800062030185 25/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062030189

26/3/2562

-

-

100.00
9,971.55

100.00 เฉพาะเจาะจง
9,971.55 เฉพาะเจาะจง

PR3800062030197
PR3900062030012

27/3/2562
12/3/2562

-

-

4119 ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์สี

14,900.00

14,900.00 เฉพาะเจาะจง

PO3900062030002

19/3/2562

-

-

4120 ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์

19,200.00

19,200.00 เฉพาะเจาะจง

PO3900062030001

19/3/2562

-

-

4121 ขอซือ้ ของที่ระลึก

720.00

720.00 เฉพาะเจาะจง

PR3900062030030

19/3/2562

-

-

4122 ขอซ่อมแซมลูกกุญแจประตูกระจก

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง

PR3900062030029

19/3/2562

-

-

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO3900062030003

21/3/2562

-

-

4124 ขอซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR3900062030038

20/3/2562

-

-

4125 ขอจ้างเหมายานพาหนะ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR3900062030043

21/3/2562

-

-

4126 จ้างบุคคลปฏิบัติงาน

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO3900062030004

27/3/2562

-

-

4127 จ้างบุคคลปฏิบัติงาน

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ธิดามหานคร
นายคาสวย โคตรศรีเมือง/เสนอราคา
9,971.55 บาท
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา
14,900.00 บาท
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา
19,200.00 บาท
ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 720.00 บาท
นายสมศักดิ์ ปันดี/เสนอราคา
200.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัดชิตวิเศษทัวร์/เสนอ
ราคา 26,000.00 บาท
น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธิก์ ันโต/เสนอ
ราคา 3,000.00 บาท
นายวิสูตร์ อาไพผล/เสนอราคา
3,000.00 บาท
นายอลงกรณ์ พุดหอม/เสนอราคา
16,000.00 บาท
นางสาวอารียา ศรีใจอินทร์/เสนอ
ราคา 16,000.00 บาท

PO3900062030005

27/3/2562

-

-

4123 ขอจ้างเหมายานพาหนะ
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4128 ขอจ้างเหมาบริการยานพาหนะ
4129 ขอซือ้ น้ามันเชื้อเพลิง
4130 ขอความเห็นชอบเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 14
เครือ่ ง จานวน 6 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน2562เดือนกันยายน 2562 เพื่อรองรับการทางานของ
บุคลากรสถาบันภาษา
4131 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ จ้าง-หมึกสีดา เครือ่ งรุน่ EZ
201A ขนาด A4 เพื่อใช้ทาข้อสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
และเอกสารทั่วไปของสถาบันภาษา
4132 ขออนุมัติจ้างเดินสายเมนโทรศัพท์ เบอร์ภายใน 2215
ภายในอาคาร 60 พรรษามหาราชินี
4133 ขออนุมัติจ้างเหมาปรับรูปแบบอัฒจันทร์ให้เข้ากับ
ลักษณะของโรงละครอาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและ
การแสดง
4134 ขออนุมัติจ้างเหมาช่างแต่งหน้าทาผมให้กับนักแสดง
และนางแบบ
4135 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารประกอบโครงการเตียมค
วามพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษา
4136 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาครุภัณฑ์ (จักร)
4137 ขออนุมัติจ้างเหมาวงดนตรีโฟล์คซองและวงดนตรี Jazz
Band
4138 ขออนุมัติจ้างเหมาผูก้ ากับการเดินแบบและผูก้ ากับเวที
การแสดง
4139 ขออนุมัติจ้างเหมาการแสดงนาฏศิลป์ไทยและจ้างเหมา
การแสดงเดินแฟชั่นโชว์
4140 ขออนุมัติจ้างเหมาการแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
7,000.00
7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิสูตร์ อาไพผล/เสนอราคา
PR3900062030056 27/3/2562
7,000.00 บาท
300.00
300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
PR3900062030055 27/3/2562
เสนอราคา 300.00 บาท
89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เดชาติวงศ์ กรุป๊
PO4000062030001 27/3/2019

7,062.00

7,062.00 เฉพาะเจาะจง

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

80,000.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

ร้านชลบุรีการพิมพ์

PR4000062030023

29/3/2019

-

-

นายยุทธภูมิ ปานสวัสดิ์

PR4100062030008

19/3/2019

-

-

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไอคอน ดีไซน์/80,000 บาท

PR4200062030013

4/3/2562

-

-

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางมณี เทพปฏิมาพร/40,000 บาท PR4200062030021

5/3/2562

-

-

1,540.00

1,540.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสดใส ก๊อบปี้/1,540 บาท

PR4200062030023

5/3/2562

-

-

3,660.00
65,000.00

3,660.00 เฉพาะเจาะจง
65,000.00 เฉพาะเจาะจง

สหชัยค้าจักร 2003/3,660 บาท
นายทรงพล พรมจีน/65,000 บาท

PR4200062030015
PR4200062030022

5/3/2562
5/3/2562

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

5/3/2562

-

-

76,000.00

76,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายเชาวลิต มงคลศรีสะอาด/30,000 PR4200062030020
บาท
นายชนะโชค ลีลอย/76,000 บาท
PR4200062030018

5/3/2562

-

-

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 351
นายอาไพ บุญรอด/ 40,000 บาท

5/3/2562

-

-

PR4200062030019

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4141 ขออนุมัติจ้างเหมาการแสดงในพิธีเปิดงานและการ
แสดงดนตรีไทยร่วมสมัย
4142 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์เพื่อใช้ในโครงการ
Eastern creative fair 2019
4143 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดนิทรรศการผลงานวิจัยในโครงการ
Eastern creative fair 2019
4144 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
50,000.00
50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศรัตน์ สกลทัศน์/50,000 บาท PR4200062030017 5/3/2562
8,100.00

8,100.00 เฉพาะเจาะจง

30,000.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายทวีป สุระประเสริฐ/8,100 บาท PR4200062030025

6/3/2562

-

-

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโสพล ชิณราด/30,000 บาท

PR4200062030026

6/3/2562

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศรายุทธ ใสยาทา/8,000 บาท

PR4200062030033

13/3/2562

-

-

4145 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุสานักงาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

14/3/2562

-

-

4146 ขออนุมัติจ้างเหมาช่างภาพและอุปกรณ์สาธิตการ
ถ่ายภาพสินค้าเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การยกระดับมูลค่าสินค้าและการตลาด
4147 ขออนุมัติจ้างเหมาระบบเสียงเพื่อใช้ในโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การยกระดับมูลค่าสินค้าและการตลาด

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
PR4200062030036
(มหาชน)/4,429 บาท
นายอัษฎาวุฒิ อุตสาหะ/48,000 บาท PR4200062030041

15/3/2562

-

-

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายจิรโรจน์ เจิมจรุง/35,000 บาท

PR4200062030040

15/3/2562

-

-

4148 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับมูลค่าสินค้าและ
การตลาด
4149 ขออนุมัติจ้างเหมาการถ่ายทอดสดกิจกรรมและจัดทา
วีดีโอชุดความรูใ้ นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ยกระดับมูลค่าสินค้าและการตลาด
4150 ขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งสถานที่เพื่อใช้ในโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับมูลค่าสินค้าและ
การตลาด”
4151 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร

53,000.00

53,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/53,000 บาท PR4200062030039

15/3/2562

-

-

58,300.00

58,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายชญานนท์ แม้นเผือก/58,300
บาท

PR4200062030042

18/3/2562

-

-

55,000.00

55,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. พรรณนิภา วัฒนดิลกเลิศ/
55,000 บาท

PR4200062030043

18/3/2562

-

-

593.50

593.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR4300062030001

4/3/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
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งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4152 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหลักสูตรแก้ไข (2)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,560.00
1,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส
PR4300062030010 5/3/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4153 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายไวนิลโครงการเลือกตัง้ คณะ
กรรมการบริหารสโมสรนิสิตโครงการจัดตัง้ ฯ ประจาปี
2562 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
4154 ขออนุมัติจัดจ้างทาบัตรลงคะแนนเลือกตัง้ โครงการ
เลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตโครงการ
จัดตัง้ ฯ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
4155 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในโครงการเลือกตัง้ คณะ
กรรมการบริหารสโมสรนิสิตโครงการจัดตัง้ ฯ ประจาปี
2562 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
4156 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ
จัดตัง้ คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านหนึ่งศิลป์

PR4300062030019

20/3/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโรจน์สกรีน

PR4300062030017

20/3/2019

-

-

180.00

180.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR4300062030018

20/3/2019

-

-

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านหนึ่งศิลป์

PR4300062030026

27/3/2019

-

-

4157 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการ
จานวน 1 คน ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน กันยายน พ.ศ. 2562)
4158 ขออนุมัติจัดจ้างรถรับส่งคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อประชุมในวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ.
2562
4159 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน สาหรับใช้งานในการ
บริหารจัดการโครงการเสริมศักยภาพและพัฒนานักวิจัย
รุน่ ใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. จิตราวรรณ ด้วงประเสริฐ

PO4300062030001

29/3/2019

-

-

3,000.00

3000 เฉพาะเจาะจง

นายเฉลิม จรัลรัมย์

PR4500062030003

1/3/2562

-

-

3,327.00

3327 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR4500062030005

5/3/2562

-

-

1,280.00

1280 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR4500062030006

6/3/2562

-

-

4160 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวาระการประชุม
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครัง้ ที่ 3/2562
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4161 ขอจัดซือ้ วัสดุสาหรับสาหรับใช้งานในโครงการเสริม
ศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุน่ ใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมประเภทนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
4162 ขออนุมัติจัดจ้างทาเอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุน่ ใหม่
ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภท
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครัง้ ที่ 2)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
446.02
449.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR4500062030010 20/3/2562

1,000.00

1000 เฉพาะเจาะจง

4163 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน
4164 ทับกระดาษลูกแก้ว จานวน 4 รายการ

2,243.01
50,000.00

2243.01 เฉพาะเจาะจง
50,000.00 เฉพาะเจาะจง

4165 ซือ้ สินค้า อุปกรณ์ประกอบการขายและวัตถุดิบ จานวน
26 รายการ

29,459.50

29,459.50 เฉพาะเจาะจง

4166 เสือ้ ปักโลกใต้ทะเล คอกลม จานวน 1 รายการ

29,545.00

29,545.00 เฉพาะเจาะจง

4167 พวงกุญแจโลหะ,แม่เหล็กติดตูเ้ ย็น,ที่คนั่ หนังสือ,เสือ้ ยืด
เด็ก จานวน 4 รายการ
4168 ตุก๊ ตาปลาฉลาม จานวน 2 รายการ

57,600.00

57,600.00 เฉพาะเจาะจง

49,220.00

49,220.00 เฉพาะเจาะจง

4169 อุปกรณ์ประกอบการขายและวัสดุ จานวน 10 รายการ

2,058.00

2,058.00 เฉพาะเจาะจง

4170 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง สาหรับพนักงานรับ-ส่งหนังสือ เดือน
มีนาคม 2562 เดือนละไม่เกิน 400 บาท
4171 ซือ้ ไก่จ๊อและจัมโบ้ชีสไบน์ จานวน 2 รายการ

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

3,818.00

3,818.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR4500062030011

21/3/2562

-

-

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR4500062030014
นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา / ราคาที่ PR7080062030002
เสนอ 50,000 บาท
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR7080062030006
/ ราคาที่เสนอ 29,459.50 บาท

26/3/2562
1/3/2019

-

-

1/3/2019

-

-

นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาที่
เสนอ 29,545 บาท
น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาที่เสนอ
57,600 บาท
บริษัท ไทย แต ซุง จากัด / ราคาที่
เสนอ 49,220 บาท
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด/ราคาที่
เสนอ 2,058 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง /
ราคาที่เสนอ 400 บาท
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด /
ราคาที่เสนอ 3,818 บาท

PR7080062030003

1/3/2019

-

-

PR7080062030001

1/3/2019

-

-

PR7080062030004

1/3/2019

-

-

PR7080062030005

1/3/2019

-

-

PR7000062030004

1/3/2019

-

-

PR7080062030008

1/3/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4172 ซือ้ วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 27
รายการ
4173 วัสดุการเกษตร จานวน 3 รายการ (อาหารสัตว์น้า-ปลา
สีกุน 470 กก., หอยแครง 220 กก. ,กุ้ง 13 กก.) เงิน
บริจาค-อาหารปลา
4174 ซือ้ น้าอัดลม จานวน 6 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
16,138.93
16,138.93 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062030007 1/3/2019
ราคาที่เสนอ 16,138.93 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน / ราคาที่
เสนอ 40,000 บาท

PR7000062030003

1/3/2019

-

-

13,112.13

13,112.13 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล PR7080062030009
จากัด / ราคาที่เสนอ 13,112.13 บาท

4/3/2019

-

-

4175 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
(เงินบริจาค-AQU)
4176 ซือ้ ไส้กรอกและโบโลน่า จานวน 4 รายการ

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000062030009

4/3/2019

-

-

2,760.00

2,760.00 เฉพาะเจาะจง

PR7080062030011

4/3/2019

-

-

4177 ซือ้ พาย,คุกกี้ จานวน 100 ห่อ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR7080062030012

4/3/2019

-

-

4178 ซือ้ อิชิตัน จานวน 30 ลัง

9,450.00

9,450.00 เฉพาะเจาะจง

PR7080062030010

4/3/2019

-

-

4179 วัสดุก่อสร้าง จานวน 6 รายการ (พลาสติกใส 3 มิล
ขนาด 20.3x22.1 นิ้ว 1 แผ่น, 6x10.1นิ้ว 2 แผ่น,
ขนาด 29.1x18.3 นิ้ว 1 แผ่น, ขนาด 8x13.1 นิ้ว 2
แผ่น,พลาสติกเส้นดามสามเหลีย่ ม 10 เส้น, น้ายาเชื่อม
พลาสติก 1 ขวด)

1,669.20

1,669.20 เฉพาะเจาะจง

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 9,900 บาท
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด /
ราคาที่เสนอ 2,760 บาท
คุณชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /
ราคาที่เสนอ 1,500 บาท
นายสามารถ ยิม้ ชื่น / ราคาที่เสนอ
9,450 บาท
ร้านหลีจุ้งเฮง/ราคาที่เสนอ 1,669.20
บาท

PR7000062030016

5/3/2019

-

-

4180 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
(เงินบริจาค-AQU)
4181 ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดและดูแลสวนของ
ศูนย์เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 4 เดือนมกราคม
2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ. โลกใต้ทะเล)

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

6/3/2019

-

-

14,160.00

14,160.00 เฉพาะเจาะจง

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่ PR7000062030018
เสนอ 9,900 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม. PR7000062030027
อินเตอร์เทค จากัด / ราคาที่เสนอ
14,160 บาท

7/3/2019

-

-

หน ้า 355

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4182 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่
ทรัพย์สิน ณ ศูนย์เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 4
เดือนมกราคม 2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.โลกใต้
ทะเล)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
32,960.00
32,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี PO7000062030001 7/3/2019
อินเตอร์การ์ด จากัด / ราคาที่เสนอ
32,960 บาท

4183 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
(เงินบริจาค-AQU)
4184 ซือ้ ไอศกรีมตักและไอศกรีมแท่ง จานวน 37 รายการ

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

38,753.07

38,753.07 เฉพาะเจาะจง

4185 ซือ้ ของเล่นและสินค้าอื่น จานวน 8 รายการ

15,274.00

4186 ซือ้ น้าอัดลม น้าทิพย์และมินิเมดพัลพิส้ม จานวน 3
รายการ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่ PR7000062030032
เสนอ 9,900 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062030016
ราคาที่เสนอ 38,753.07 บาท

8/3/2019

-

-

8/3/2019

-

-

15,274.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.บีแอนด์บี อินดัสทรี
ร้านกิจชัยสเตชั่นเนอรี่
ร้านโชคอานวยพาณิชย์
บจก.อิทเวิร์ค
/ราคาที่เสนอ 15,274 บาท

PR7080062030018

8/3/2019

-

-

20,509.01

20,509.01 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล PR7080062030013
จากัด / ราคาที่เสนอ 20,509.01 บาท

8/3/2019

-

-

4187 ซือ้ นิสชินคัพ จานวน 2 รายการ

9,647.98

9,647.98 เฉพาะเจาะจง

8/3/2019

-

-

4188 ซือ้ ซาลาเปาและขนมจีบไก่ จานวน 2 รายการ

5,906.40

5,906.40 เฉพาะเจาะจง

8/3/2019

-

-

4189 ซือ้ ผงน้าชง จานวน 3 รายการ

31,974.36

31,974.36 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติง้ แอนด์
PR7080062030015
ดิสทริบิวชั่น จากัด / ราคาที่เสนอ
9,647.98 บาท
บริษัท จอมธนา จากัด / ราคาที่เสนอ PR7080062030020
5,906.40 บาท
บริษัท ศุภมิตร ไวน์แอนด์สพีริทส์
PR7080062030014
จากัด / ราคาที่เสนอ 31,974.36 บาท

8/3/2019

-

-

4190 ซือ้ ของเล่นและสินค้าอื่น จานวน 20 รายการ

80,068.00

80,068.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโชคอานวยพาณิชย์/ราคาที่เสนอ PR7080062030017
80,068 บาท

8/3/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4191 วัสดุไฟฟ้าและปรับอากาศ จานวน 4 รายการ (มอเตอร์
พัดมลมพร้อมใบพัด 1ชุด-ห้องสิง่ แวดล้อม,น้ายาแอร์
R-22 7 กก. (ห้องเครือ่ งมือวิจัยL106),หลอด LED ห้อง
สาหร่าย,บนพิพิธภัณฑ์,เทปพันสายไฟ 20 ม้วน) ตามใบ
แจ้งซ่อม
4192 ซือ้ คุก้ กี้ จานวน 100 ห่อ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
PR7000062030033 8/3/2019
จากัด, ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค/ ราคาที่
เสนอ 4,740 บาท

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

70,138.50

70,138.50 เฉพาะเจาะจง

4194 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
(เงินบริจาค-AQU)
4195 งานซ่อมเครือ่ ง Freezdry ยีห่ ้อ Labconco รุน่
Freezone 6 s/n 257856 หมายเลขครุภัณฑ์
4440-001-0001/38 เปลีย่ น Compressor fan
motor 1 ตัว - ห้องเครือ่ งมือวิจัย 1

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

4196 งานจ้างเหมาทาฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ปิดท่อระบายน้า
จานวน 1 งาน ขนาด 1x1x0.1m. บริเวณถนน โรง
จอดรถ/จอดเรือสถาบันวิทยาศาสตร์

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

4197 วัสดุการเกษตร จานวน 12 รายการ (ตัวอย่างสัตว์น้า
ปลากะพงข้างปานใหญ่,เล็ก, ปลาสลิดทะเลแถบ,หมึก
สาย,ปลาผีเสือ้ ครีบจุด,ปลาจวด,ปลาขี้เหม็น,ปลากะพง
ลีซี,ปลาดุกปิ่นแก้ว,ปลาสร้อยนกเขา,ปลาเก๋าลายดอก
,ปลาข้าวเม่าน้าลึก รวม 17 ตัว) ตู้ R-2, G-3, บ่อพัก
เงินบริจาค-AQU

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

4193 ซือ้ ตุก๊ ตา จานวน 2 รายการ

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / ราคาที่
เสนอ 1,500 บาท
บริษัท ไทย แต ซุง จากัด / ราคาที่
เสนอ 70,138.50 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 9,900 บาท
ร้านพี.เอส ซัพพลาย/ราคาที่เสนอ
2,500 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR7080062030019

8/3/2019

-

-

PR7080062030021

11/3/2019

-

-

PR7000062030034

12/3/2019

-

-

PR7000062030035

12/3/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์ PR7000062030036
/ ราคาที่เสนอ 3,798.50 บาท

12/3/2019

-

-

นายนาวิ กล่อมประเสริฐ/ราคาที่
เสนอ 590 บาท

13/3/2019

-

-
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PR7000062030041

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4198 ค่าจ้างตรวจรักษาเต่า จานวน 3 รายการ (X-ray, ยา
นากลับ,ตรวจเลือด) แผลที่ฝงั่ ชิปไว้อักเสบ
4199 เครือ่ งแสกนนิ้ว พร้อมระบบเปิด-ปิดประตู จานวน 2
เครือ่ ง (Finger Scan ZKT รุน่ F18 2000 user,
Magetic Lock 600P+LZ) ประตูทางเข้าส่วน
สานักงานผูอ้ านวยการ (เงินบริจาค-เพื่อใช้ในกิจการ
สถาบันฯ)
4200 ซือ้ ไส้กรอก จานวน 3 รายการ

4201 ซือ้ วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 35
รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
PR7000062030042 13/3/2019
บางพระ/ราคาที่เสนอ 2,500 บาท
45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

2,760.00

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR7000062030043

14/3/2019

-

-

2,760.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
PR7080062030022
เฟรชมาร์ท/ราคาที่เสนอ 2,760 บาท

14/3/2019

-

-

22,681.16

22,681.16 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062030024
ราคาที่เสนอ 22,681.16 บาท

15/3/2019

-

-

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 6,600 บาท
นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา / ราคาที่
เสนอ 62,100 บาท
นายสามารถ ยิม้ ชื่น / ราคาที่เสนอ
15,750 บาท
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) /ราคาที่เสนอ 4,840 บาท

PR7000062030044

15/3/2019

-

-

PR7080062030028

15/3/2019

-

-

PR7080062030025

15/3/2019

-

-

PR7080062030023

15/3/2019

-

-

คุณชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /
ราคาที่เสนอ 1,800 บาท

PR7080062030026

15/3/2019

-

-

4202 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 2 เที่ยว
(เงินบริจาค - Aqu)
4203 สินค้าที่ระลึก จานวน 6 รายการ

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

62,100.00

62,100.00 เฉพาะเจาะจง

4204 ซือ้ อิชิตัน จานวน 50 ลัง

15,750.00

15,750.00 เฉพาะเจาะจง

4205 ซือ้ ไส้กรอก จานวน 2 รายการ

4,840.00

4,840.00 เฉพาะเจาะจง

4206 พาย,คุกกี้ จานวน 120 ห่อ

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคซี ไฮ-เทคโนโลยี จากัด /
ราคาที่เสนอ 42,767.90 บาท

ปัญหำและอุปสรรค
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4207 ค่าเสือ้ ยืดพร้อมสกรีน จานวน 50 ตัว ในโครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ทางทะเล สาหรับเยาวชน ครัง้ ที่ 34
ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน พ.ศ. 2562
4208 เสือ้ ปักโลกใต้ทะเลและเสือ้ ปักลายไทย จานวน 2
รายการ
4209 อุปกรณ์ประกอบการขายและวัสดุ จานวน 5 รายการ
(ช้อนไอศกรีม,ซอสมะเขือเทศ,ซอสพริก,หลอดกาแฟ
,ถ่าน2A)
4210 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 2 เที่ยว
(เงินบริจาค-Aqu)
4211 น้าอัดลม น้าดืม่ น้าทิพย์และมินิเมดพัลพิส้ม จานวน 5
รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
7,500.00
7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอส สปอร์ต/ราคาที่เสนอ
PR7000062030045 15/3/2019
7,500 บาท

43,875.00

43,875.00 เฉพาะเจาะจง

4,236.00

4,236.00 เฉพาะเจาะจง

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

17,600.11

17,600.11 เฉพาะเจาะจง

4212 ไส้กรอก จานวน 2 รายการ

2,300.00

4213 อุปกรณ์และสารเคมี จานวน 3 รายการ (โหลแก้ว 4 ใบ,
ตะกร้าพลาสติก 5 ใบ, Silica gel 3 กก.) พิพิธภัณฑ์รติมา
4214 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
(เงินบริจาค-Aqu.)
4215 วัสดุการเกษตร จานวน 1 รายการ (อาหารสัตว์น้า ปลาข้างเหลืองแล่ 26 กิโลกรัม) เงินบริจาค-อาหารปลา
4216 วัสดุการเกษตร จานวน 1 รายการ (ไข่ไรน้าเค็ม จานวน
1 โหล) เงินบริจาค-Aqu.

นางยุวดี สกุลมงคลนาม/ ราคาที่
เสนอ 43,875 บาท
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด/ราคาที่
เสนอ 4,236 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR7080062030029

15/3/2019

-

-

PR7080062030027

15/3/2019

-

-

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่ PR7000062030051
เสนอ 6,600 บาท
บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล PR7080062030031
จากัด / ราคาที่เสนอ 17,600.11 บาท

18/3/2019

-

-

18/3/2019

-

-

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
PR7080062030032
เฟรชมาร์ท /ราคาที่เสนอ 2,300 บาท

19/3/2019

-

-

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000062030063

21/3/2019

-

-

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000062030061

21/3/2019

-

-

3,900.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจาน ชามบางแสน , บริษัท ไซน์
เอ็นทิเกรชั่น จากัด/ราคาที่เสนอ
1,193.80 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 9,900 บาท
คุณอนงค์ ยิม้ ละมัย / ราคาที่เสนอ
3,900 บาท

PR7000062030064

21/3/2019

-

-

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ราคาที่
เสนอ 13,500 บาท

PR7000062030065

21/3/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4217 วัสดุสานักงาน 2 รายการ (ตรายาง ค่าเข้าชมสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล 1 อัน , ตรายางโลโก้สถาบันฯ 3
อัน)
4218 วัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ (น้ายาทาความสะอาด
และฆ่าเชื้อโรค ขนาด 3.8 ลิตร จานวน 3 แกลลอน)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,200.00
1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตรายางมีสุข/ราคาที่เสนอ 1,010 PR7000062030066 21/3/2019
บาท
1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

4219 สินค้า (พวงกุญแจปลาโลหะ,พวงกุญแจปลาแบบยาง
หยอด,กบเหลา,นาฬิกาตัง้ โต๊ะ) จานวน 4 รายการ

29,448.00

4220 ไอศกรีมตักและไอศกรีมแท่ง จานวน 43 รายการ

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR7000062030067

22/3/2019

-

-

29,448.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาที่เสนอ PR7080062030033
29,448 บาท

22/3/2019

-

-

41,655.60

41,655.60 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062030035
ราคาที่เสนอ 41,655.60 บาท

22/3/2019

-

-

4,427.13

4,427.13 เฉพาะเจาะจง

หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย/ราคาที่เสนอ 4,427.13 บาท

PR7080062030036

22/3/2019

-

-

22,754.00

22,754.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR7080062030034
/ ราคาที่เสนอ 22,754 บาท

22/3/2019

-

-

4223 คุก้ กี้ จานวน 100 ห่อ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR7080062030037

25/3/2019

-

-

4224 พาย,คุกกี้ จานวน 100 ห่อ

1,500.00

PR7080062030038

25/3/2019

-

-

4225 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
(เงินบริจาค-Aqu.)
4226 อิชิตัน จานวน 30 ลัง

9,900.00

PR7000062030069

25/3/2019

-

-

PR7080062030039

25/3/2019

-

-

4227 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
เงินบริจาค-Aqu.

9,900.00

PR7000062030081

26/3/2019

-

-

4221 สินค้า(ถ้วยไอติม,แก้วโอ่งพร้อมฝา)และอุปกรณ์
ประกอบการขาย(ไม้เสียบลูกชิ้น,ถุงใส่แก้วกาแฟสาย
เดีย่ ว)
4222 สินค้า อุปกรณ์ประกอบการขายและวัตถุดิบ จานวน 14
รายการ

9,450.00

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหา
ขน)/ราคาที่เสนอ 504 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร /ราคาที่
เสนอ 1,500 บาท
1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /
ราคาที่เสนอ 1,500 บาท
9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 9,900 บาท
9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ยิม้ ชื่น / ราคาที่เสนอ
9,450 บาท
9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 9,900 บาท
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4228 วัสดุการเกษตร จานวน 5 รายการ (อาหารสัตว์น้า ปลาสีกุน 500 กก.,หอยแครง 210 กก., กุ้ง 18 กก.,
หมึก 12 กก. ปลาโอ 10 กก) เงินบริจาค-อาหารปลา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
40,050.00
40,050.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน / ราคาที่ PR7000062030080 26/3/2019
เสนอ 40,050 บาท

4229 วัสดุสานักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม*500
แผ่น) จานวน 10 รีม
4230 วัสดุก่อสร้าง จานวน 2รายการ (กุญแจล๊อกประตู 2 ชุด
,) ห้องพักนักวิทยาศาสตร์ AQ107 - วรรณภา กสิฤกษ์
(โช้คอัพประตู 1 ชุด หน้าห้องสานักงาน)

1,050.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง

4231 สินค้า(พอร์คเวียนเนอร์,โบโลน่าหมู,คอกเทลชิคเก้นส
โมคกี้,ข้าวกระเพราไก่ ) จานวน 4 รายการ

4,170.00

4232 วัสดุก่อสร้าง จานวน 1 รายการ (น๊อตสแตนเลส เบอร์
14 จานวน 40 ชุด)
4233 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
(เงินบริจาค-Aqu.)
4234 ขอซือ้ Hinge Knee Brace - Short (Free Size)
จานวน 12 ชิ้น
4235 สารเภสัชรังสีชนิด I-131 Capsule ประจาเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2562
4236 ขออนุมัติจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจาเดือนมีนาคม 2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด /ราคาที่ PR7080062030041
เสนอ 1,050 บาท
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด/ราคาที่ PR7000062030076
เสนอ 2,133บาท

26/3/2019

-

-

26/3/2019

-

-

4,170.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
PR7080062030040
เฟรชมาร์ท) /ราคาที่เสนอ 4,170 บาท

26/3/2019

-

-

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000062030077

26/3/2019

-

-

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000062030082

28/3/2019

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062020380

1/3/2562

-

-

99,800.00

99,800.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030041

1/3/2562

-

-

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ตัง้ วารินทร์ /ราคา
ที่เสนอ 321 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 9,900 บาท
บริษัท คอร์โดมา อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จากัด

PO8000062030005

1/3/2562

-

-

4237 ขออนุมัติจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจาเดือนมีนาคม 2562

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จากัด

PO8000062030006

1/3/2562

-

-

4238 ขออนุมัติซอื้ Swift FX nasal Pillows Mask จานวน 2
อัน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนต์เมด จากัด

PR8000062030008

1/3/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4239 ขออนุมัติซอื้ อาหารปรุงสาเร็จสาหรับผูป้ ่วยใน
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (เพิ่มเติม)
4240 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ
Sleep Test แบบ PSG ประจาเดือนมีนาคม 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
26,898.00
26,898.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด รวมพัฒนา (15) PO8000062030001 1/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

49,000.00

49,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิวเทค จากัด

PO8000062030004

1/3/2562

-

-

4241 จ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจาเดือนมีนาคม 2562
4242 ซือ้ น้ายาซักผ้า 5 ชนิด

99,900.00
34,603.80

99,900.00 เฉพาะเจาะจง
34,603.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จากัด
PO8000062030007
บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จากัด PO8000062030002

1/3/2562
1/3/2562

-

-

4243 ซือ้ ยา Aescin 1% 40 gm gel (Reparil Gel N)
จานวน 100 กล่อง
4244 ซือ้ ยา Anastrozole 1 mg tab (Arimidex) จานวน 30
กล่อง
4245 ซือ้ ยา Augmentin 1 gm tab (A875+C125)
(Cavumox) จานวน 900 กล่อง
4246 ซือ้ ยา Augmentin 457 mg/5 ml sus (400+57) 70
ml (cavumox) จานวน 100 ขวด
4247 ซือ้ ยา Berodual NB Fort (Ipr0.5+Fen1.25)
(Inhalex) จานวน 500 กล่อง
4248 ซือ้ ยา CefTAZidime 1 gm inj (Zedim) จานวน 100
กล่อง , Nicardipine 10 mg/10 ml inj (Cardepine)
จานวน 30 กล่อง
4249 ซือ้ ยา Dorzolamide 2%+TML0.5% e.d 5 ml
(Cosopt) จานวน 300 ขวด
4250 ซือ้ ยา Fenofibrate 200 mg cap (Adfen-200)
จานวน 4000 กล่อง
4251 ซือ้ ยา Fluticasone 27.5 mcg nas spray 120d
(Avamys) จานวน 420 ขวด

18,404.00

18,404.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030007

1/3/2562

-

-

32,998.80

32,998.80 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030025

1/3/2562

-

-

95,337.00

95,337.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062030038

1/3/2562

-

-

13,910.00

13,910.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062030006

1/3/2562

-

-

72,225.00

72,225.00 เฉพาะเจาะจง

1/3/2562

-

-

94,978.55

94,978.55 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062030030
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062030011

1/3/2562

-

-

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง

1/3/2562

-

-

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง

1/3/2562

-

-

96,171.60

96,171.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062030019
จากัด
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล
PR8000062030039
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062030020

1/3/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
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4252 ซือ้ ยา Galantamine 8 mg (Reminyl) จานวน 40
กล่อง
4253 ซือ้ ยา Glutaraldehyde 2% 5 litr (Steranios)
จานวน 20 แกลลอน , Alcohol Rub 150 ml (+Hibi
0.5%) Microrubl 150 ml จานวน 500 ขวด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
85,428.80
85,428.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062030023 1/3/2562
จากัด
41,195.00
41,195.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062030037 1/3/2562
จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

4254 ซือ้ ยา Lamotrigine 100 mg tab (Lamoga100)
จานวน 30 กล่อง
4255 ซือ้ ยา Parecoxib 40 mg/2 ml inj (Dynastat)
จานวน 50 กล่อง
4256 ซือ้ ยา Peptamen 430 gm จานวน 20 กระป๋อง

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จากัด

PR8000062030005

1/3/2562

-

-

48,471.00

48,471.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030018

1/3/2562

-

-

12,968.40

12,968.40 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030040

1/3/2562

-

-

4257 ซือ้ ยา Rotavirus vac oral (Rotarix) จานวน 60 dose

45,582.00

45,582.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030010

1/3/2562

-

-

4258 ซือ้ ยา Tears3 Naturale Tears
(HPML0.3%-0.8ml/อัน) จานวน 650 กล่อง
4259 ซือ้ ยา Testosterone 50 mg/5 gm gel (Androgel)
จานวน 50 กล่อง
4260 ซือ้ ยา Vitamin D2 20000 iu cap
(Calciferol,Ergocalciferol) จานวน 60 กล่อง
4261 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาจัดเก็บและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
และขยะอันตราย ประจาเดือนมีนาคม 2562
4262 ขอซือ้ FULL Body BLANKET

94,588.00

94,588.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030016

1/3/2562

-

-

92,234.00

92,234.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030013

1/3/2562

-

-

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030021

1/3/2562

-

-

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO8000062030003

1/3/2562

-

-

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030045

4/3/2562

-

-

4263 ขอซือ้ Mask Silicone
4264 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
4265 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6,000.00
9,700.00
38,700.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,700.00 เฉพาะเจาะจง
38,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
ร้าน เฟิร์สท เทรดดิง้
หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์

PR8000062030044
PR8000062030043
PR8000062030042

4/3/2562
4/3/2562
4/3/2562

-

-

หน ้า 363

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4266 ซ่อมเครือ่ งอัดอากาศ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
37,000.00
37,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แองโกล เซอร์วิส PO8000062030008 4/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4267 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด
4268 ซือ้ เครือ่ งส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

10,999.60
85,000.00

10,999.60 เฉพาะเจาะจง
85,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จากัด
บริษัท ซีนิธ ซายน์ จากัด

PR8000062030052
PO8000062030009

4/3/2562
4/3/2562

-

-

4269 ซ่อมรถทะเบียน นค 6733
4270 ซ่อมรถรับ-ส่งทารกแรกเกิด
4271 ซือ้ ยา Cyclosporine 100 mg (Equoral100) จานวน
10 กล่อง
4272 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

2,354.00
4,000.00
32,100.00

2,354.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง
32,100.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030047
PR8000062030050
PR8000062030054

4/3/2562
4/3/2562
4/3/2562

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030055

5/3/2562

-

-

4273 ขอซือ้ Merocel 8 cm (REF 450402) จานวนว 6
กล่อง
4274 ซือ้ แผ่นประคบร้อนและ vaccum Electrode

19,260.00

19,260.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030086

6/3/2562

-

-

29,600.00

29,600.00 ตกลงราคา

PO8000062030011

6/3/2562

-

-

4275 ขอซือ้ Three way stopcock (RType) จานวน 100
กล่อง
4276 ขอซือ้ Transfusion Set (ชุดให้เลือด) (Baxter) จานวน
300 ชิ้น
4277 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030074

6/3/2562

-

-

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขการยาง
บริษัท เอิร์ธ ไลน์ จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
บริษัท แม็กซิมอินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิค
วิปเมนท์ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030079

6/3/2562

-

-

11,877.00

11,877.00 เฉพาะเจาะจง

6/3/2562

-

-

4278 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
4279 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 12
รายการ
4280 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

36,000.00
46,545.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง
46,545.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062030060
จากัด
บริษัท ไทยก๊อส จากัด
PR8000062030058
บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จากัด PR8000062030104

6/3/2562
6/3/2562

-

-

3,100.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030087

6/3/2562

-

-

4281 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
4282 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

24,000.00
45,000.00

PR8000062030090
PR8000062030088

6/3/2562
6/3/2562

-

-

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
จากัด
24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
45,000.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 364
บริษัท ซี เมดิค จากัด

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4283 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
4284 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4285 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4286 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4287
4288
4289
4290
4291
4292

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

4293 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
82,428.00
82,428.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
3,200.00
3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
จากัด
9,100.00
9,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิง้ จากัด
11,235.00
11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
11,280.00
11,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์พลัส จากัด
11,844.90
11,844.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จากัด
12,500.00
12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จากัด
15,000.00
15,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอม ดี อี
18,920.00
18,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จากัด
19,500.00
19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด
20,000.00
20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จากัด

4294 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4295 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4296 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

23,000.00
23,000.00
28,100.00

23,000.00 เฉพาะเจาะจง
23,000.00 เฉพาะเจาะจง
28,100.00 เฉพาะเจาะจง

4297 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

31,336.02

31,336.02 เฉพาะเจาะจง

4298 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4299 ขออนุมัติซอื้ EZ Bag II (ถุงบรรจุอาหารเหลว) จานวน
4,000 ใบ
4300 ขออนุมัติซอื้ Mask EasyLife Size M จานวน 1 ชิ้น

71,300.00
26,000.00

71,300.00 เฉพาะเจาะจง
26,000.00 ตกลงราคา

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

4301 ขออนุมัติซอื้ ผ้าม่าน

78,625.00

78,625.00 ตกลงราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062030089 6/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062030091

6/3/2562

-

-

PR8000062030106
PR8000062030108

6/3/2562
6/3/2562

-

-

PR8000062030096
PR8000062030103
PR8000062030100
PR8000062030109
PR8000062030098
PR8000062030099

6/3/2562
6/3/2562
6/3/2562
6/3/2562
6/3/2562
6/3/2562

-

-

PR8000062030097

6/3/2562

-

-

PR8000062030092
PR8000062030093
PR8000062030102

6/3/2562
6/3/2562
6/3/2562

-

-

PR8000062030101

6/3/2562

-

-

PR8000062030105
PO8000062030015

6/3/2562
6/3/2562

-

-

บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จากัด PR8000062030070

6/3/2562

-

-

6/3/2562

-

-

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จากัด
บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จากัด

ชลบุรีผ้าม่าน
หน ้า 365

PO8000062030016

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4302 ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์ไฟติดหัวแบบไร้สาย จานวน 1 อัน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
13,000.00
13,000.00 ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจากัด ศัลยเวทย์
PO8000062030014 6/3/2562

4303 ค่าบริการสลายนิ่ว
4304 ค่าบริการเครือ่ งเลเซอร์ สลายนิ่วระบบปัสสาวะ
4305 ซือ้ SPRING B, 5.5L (FB101) จานวน 1,100 แกลลอน

15,000.00
7,500.00
99,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
7,500.00 เฉพาะเจาะจง
99,000.00 เฉพาะเจาะจง

4306 ซือ้ Vasaline Gauze
4307 ซือ้ ผงหมึก LaserJet HP CE278A

4,500.00
91,800.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง
91,800.00 ตกลงราคา

4308 ซือ้ ผงหมึก LaserJet HP CF283XC

87,000.00

87,000.00 ตกลงราคา

4309 ซือ้ ยา CM Nonionic 300 mg l/ml 50 ml
(Omnipaque) จานวน 3 box
4310 ซือ้ ยา Tears2 Natear 10 ml (HPML 0.3% Pre)
จานวน 1500 ขวด
4311 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด
4312 ซือ้ อะไหล่เครือ่ งวัดความดัน

15,022.80

15,022.80 เฉพาะเจาะจง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

67,500.00
31,682.24

4313 ซือ้ เครือ่ งช่วยหายใจชนิดแรงดันเดีย่ ว จานวน 1 เครือ่ ง
4314 ขอซือ้ Shoe Cover ( 1 คู่ ) จานวน 6 กล่อง
4315 ขอซือ้ Glucostrip (Accu-Chek) 1 Strip (AC
PERFORMA STRIP 50 PC) จานวน 100 กล่อง
4316 ขอซือ้ Mask คล้องหู (50 ชิ้น/กล่อง) จานวน 2,000
กล่อง
4317 ขอซือ้ TEGADERM 6*7CM 1 BOX จานวน 50 กล่อง

บริษัท โนวีเมด จากัด
บริษัท โนวีเมด จากัด
บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี
จากัด
บริษัท ไบโอคอททอน จากัด
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PO8000062030024
PR8000062030094
PR8000062030081

12/3/2562
6/3/2562
6/3/2562

-

-

PR8000062030076
PO8000062030013

6/3/2562
6/3/2562

-

-

PO8000062030012

6/3/2562

-

-

PR8000062030065

6/3/2562

-

-

6/3/2562

-

-

67,500.00 เฉพาะเจาะจง
31,682.24 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062030078
จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด
PR8000062030071
บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PO8000062030010

6/3/2562
6/3/2562

-

-

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิวเทค จากัด

PR8000062030075

6/3/2562

-

-

21,000.00
65,805.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง
65,805.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030059
PR8000062030131

6/3/2562
7/3/2562

-

-

92,000.00

92,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด

PR8000062030128

7/3/2562

-

-

45,635.50

45,635.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062030132

7/3/2562

-

-

หน ้า 366

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4318 ขอซือ้ ชุดให้น้าเกลือ 02-BW แอร์สนั้ จานวน 5,000 ชุด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
41,000.00
41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จากัด
PR8000062030130 7/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4319 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 3 รายการ

23,920.00

23,920.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จากัด

PR8000062030134

7/3/2562

-

-

4320 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 4 รายการ

38,434.40

38,434.40 เฉพาะเจาะจง

7/3/2562

-

-

4321 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

7/3/2562

-

-

4322 ขอซือ้ วัสุวทยาศาสตร์
ดุ
ทางการแพทย์จานวน 2 รายการ

48,685.00

48,685.00 เฉพาะเจาะจง

7/3/2562

-

-

4323 ซือ้ ชุดดูดเสมหะ
4324 ซือ้ ชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน
4325 ซือ้ ยา CAPD 2 (1.5% Low Cal) เหลือง 5000 ml
จานวน 40 ถุง
4326 ซือ้ วัสดุ-อุปกรณ์ช่าง
4327 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

64,000.00
61,600.00
31,640.00

64,000.00 เฉพาะเจาะจง
61,600.00 เฉพาะเจาะจง
31,640.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062030135
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062030129
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062030136
จากัด
บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จากัด
PO8000062030019
บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จากัด
PO8000062030018
บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062030118

7/3/2562
7/3/2562
7/3/2562

-

-

7,548.85
40,200.00

7,548.85 เฉพาะเจาะจง
40,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง
PR8000062030115
บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุป๊ จากัด PO8000062030020

7/3/2562
7/3/2562

-

-

4328 ขอซือ้ LINER 3000CC FLEX ADVANTAGE จานวน
400 Pcs/ชิ้น
4329 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 2 รายการ

44,000.00

44,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล จากัด

PR8000062030133

7/3/2562

-

-

40,800.00

40,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิทอป จากัด

PR8000062030138

8/3/2562

-

-

4330 ซือ้ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

29,242.20

29,242.20 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030139

8/3/2562

-

-

4331 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 2 รายการ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษัท ไซเอนซ์เมด จากัด

PR8000062030137

8/3/2562

-

-

4332 ขอซือ้ ถุงมือตรวจโรคสเตอร์ไรด์เบอร์ 6.5 (S) บรรจุ 1
ข้าง/ ซอง จานวน 5000 ซอง

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอร์เมดิเทค
จากัด

PR8000062030141

11/3/2562

-

-

หน ้า 367

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4333 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
4334 ซือ้ ยา จานวน 6 รายการ ตามเอกสารแนบ
4335 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
4336 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
4337 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4338 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4339 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4340 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4341 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซืุอวั
้ สดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยหายใจความดันบวก แบบ
อัตโนมัติ พร้อมเครือ่ งทาความชื้น จานวน 1 เครือ่ ง
4349 ซือ้ ถ่านชาร์ต
4350 ซือ้ ยา CAPD 10 (1.5%Low Cal) เหลือง 2000 ml
จานวน 200 ถุง , CAPD 2 (1.5%Low Cal) เหลือง
5000 ml จานวน 22 ถุง
4351 ซือ้ ยา Dequalinium Cl 10 mg tab (Fluomizin)
จานวน 30 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
43,500.00
43,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย)
จากัด
48,810.00
48,810.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
75,000.00
75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จากัด
86,604.00
86,604.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
7,020.00
7,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จากัด
8,400.00
8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จากัด
10,593.00
10,593.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า(ประเทศ
ไทย) จากัด
12,240.00
12,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์
จากัด
27,000.00
27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062030174 12/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062030157
PR8000062030172
PR8000062030171

12/3/2562
12/3/2562
12/3/2562

-

-

PR8000062030161
PR8000062030164
PR8000062030165

12/3/2562
12/3/2562
12/3/2562

-

-

PR8000062030169

12/3/2562

-

-

PR8000062030160

12/3/2562

-

-

30,680.00
35,925.00
53,118.00
73,879.00
90,785.00
6,000.00
58,000.00

30,680.00 เฉพาะเจาะจง
35,925.00 เฉพาะเจาะจง
53,118.00 เฉพาะเจาะจง
73,879.00 เฉพาะเจาะจง
90,785.00 เฉพาะเจาะจง
6,000.00 เฉพาะเจาะจง
58,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วีไอโอ กรุป๊ จากัด
บริษัท บางกอกยูนิเทรด จากัด
บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด
บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด
บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด
บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด
บริษัท เซนต์เมด จากัด

PR8000062030162
PR8000062030159
PR8000062030168
PR8000062030166
PR8000062030167
PR8000062030175
PR8000062030158

12/3/2562
12/3/2562
12/3/2562
12/3/2562
12/3/2562
12/3/2562
12/3/2562

-

-

1,800.00
45,802.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง
45,802.00 เฉพาะเจาะจง

ธนาดล
PR8000062030145
บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062030151

12/3/2562
12/3/2562

-

-

4,718.70

4,718.70 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030146

12/3/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
หน ้า 368

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4352 ซือ้ ยา Fusidic acid/Hdcs cream 5 gm (Fucidin H)
จานวน 90 หลอด
4353 ซือ้ ยา Glycopyrrolate 0.2 mg/1 ml inj (Glyco-P)
จานวน 20 กล่อง
4354 ซือ้ ยา Iron Sucrose inj 100 mg/5 ml (Femorum)
จานวน 100 กล่อง
4355 ซือ้ ยา Leflunomide 20 mg tab (Arava) จานวน 60
กล่อง
4356 ซือ้ ยา Potassium NaHCi 280 gm pwd (Uralyt U)
จานวน 60 กระป๋อง
4357 ซือ้ ยา Propofol 200 mg/20 ml inj (Fresofol)
จานวน 50 กล่อง
4358 ซือ้ ยา Syrup 450 ml จานวน 48 ขวด
4359 ซือ้ ยา Triamcinolone 10 mg/1 ml inj (kanolone)
จานวน 5 กล่อง , Gentamicin 40 mg/ml inj (2 ml)
(Getamic) จานวน 10 กล่อง
4360 ซือ้ ยา Urea 10% cream 100 gm (Diabederm)
จานวน 800 หลอด , Mupirocin 2% 5 gm oint
(Bactex) จานวน 500 หลอด
4361 ซือ้ ยา lopromide 370 mg/50 mL (Ultravist 370)
จานวน 25 กล่อง
4362 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
4363 ขอซือ้ HG Iruxol 15 gm (ClostridiopeptidaseA )
จานวน 30 หลอด
4364 ซือ้ ยา D 5 W 250 ml จานวน 200 ถุง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,859.60
8,859.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062030147 12/3/2562
จากัด
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จากัด
PR8000062030144 12/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

71,500.00

71,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000062030150

12/3/2562

-

-

99,124.80

99,124.80 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030149

12/3/2562

-

-

33,255.60

33,255.60 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030156

12/3/2562

-

-

26,750.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030152

12/3/2562

-

-

3,929.28
5,600.00

3,929.28 เฉพาะเจาะจง
5,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอรี่

PR8000062030153
PR8000062030154

12/3/2562
12/3/2562

-

-

95,600.00

95,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอก ดรัก จากัด

PR8000062030155

12/3/2562

-

-

97,637.50

97,637.50 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030148

12/3/2562

-

-

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030173

12/3/2562

-

-

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030182

13/3/2562

-

-

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์
จากัด (มหาชน)

PR8000062030192

13/3/2562

-

-

หน ้า 369

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4365 ซือ้ ยา Fosfomycin 4 gm inj (Fosmicin) จานวน 3
กล่อง
4366 ซือ้ ยา Loratadine 5 mg/5 ml syr 60 ml (Halodin)
จานวน 200 ขวด
4367 ซือ้ ยา Ofloxacin 0.3% e.d. 5 ml (Exocin) จานวน
100 ขวด
4368 ซือ้ ยา Paracetamol 1}000 mg/100 mL inj
(Infulgan) จานวน 50 vial
4369 ซือ้ ยา Proctosedyl Suppo 15 gm (Doproct)
จานวน 200 กล่อง
4370 ซือ้ ยา Seretide S50+F250mcg/P Accuhaler 60
dose จานวน 200 ชุด
4371 ซือ้ ยา Vitamin B 16 12 tab (Sambee) จานวน 50
กล่อง , BPM4+PE10/5 ml syr 60 ml (Sinufen)
จานวน 200 ขวด
4372 ซือ้ ยา Carvedilol 12.5 mg (Caraten) จานวน 200
กล่อง
4373 ขออนุมัติซอื้ โต๊ะคร่อมเตียง จานวน 1 ตัว
4374 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งผ้าห่มเป่าลมร้อน จานวน 1 เครือ่ ง
4375 จ้างทาสติก๊ เกอร์ไดคัดติดรถพยาบาล
4376 จ้างทาใบเสร็จรับเงิน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
11,299.20
11,299.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062030193 13/3/2562
จากัด
2,400.00
2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จากัด PR8000062030191 13/3/2562
9,523.00

9,523.00 เฉพาะเจาะจง

5,296.50

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

PR8000062030189

13/3/2562

-

-

5,296.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030188

13/3/2562

-

-

8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จากัด

PR8000062030190

13/3/2562

-

-

92,448.00

92,448.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030185

13/3/2562

-

-

32,956.00

32,956.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด

PR8000062030184

13/3/2562

-

-

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030186

13/3/2562

-

-

PR8000062030205
PO8000062030033

14/3/2562
15/3/2562

-

-

PR8000062030214
PO8000062030031

15/3/2562
15/3/2562

-

-

PR8000062030208

15/3/2562

-

-

PR8000062030207

15/3/2562

-

-

PR8000062030212

15/3/2562

-

-

4,800.00
85,000.00
7,500.00
75,000.00

4377 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ

5,724.50

4378 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ

39,590.00

4379 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด

30,000.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
4,800.00 ตกลงราคา
บริษัท เอส ที เพอร์เฟ็คชั่น จากัด
85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ
75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์น พริน้ เทค แอนด์ เล
เบิ้ล จากัด
5,724.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
30,000.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 370
บริษัท พิลโก้ จากัด

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4380 ซือ้ วัสดุในโครงการฯ
4381 ขออนุมัติค่าตรวจทางรังสีวิทยา ประจาเดือนมกราคม
พ.ศ. 2562
4382 ซือ้ ยา SimETHicone 40 mg/0.6 ml drop 15 ml
(Air X) จานวน 100 ขวด , SimETHicone 80 mg tab
(Degas) จานวน 50 กล่อง
4383 ซือ้ ยา Moxifloxacin 0.5% e.d. 5 ml (Vigamox)
จานวน 100 กล่อง , Maxitrol ophth oint 3.5 gm
จานวน 100 หลอด , Latanoprost 0.005 mg/mL
2.5 mL (Lanotan) จานวน 100 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
13,500.00
13,500.00 เฉพาะเจาะจง ใบสาคัญค้างจ่าย
PR8000062030209 15/3/2562
50,000.00
50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จากัด
PO8000062030035 18/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

11,877.00

11,877.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์เอ็กซ์ จากัด

PR8000062030219

18/3/2562

-

-

28,890.00

28,890.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062030225

18/3/2562

-

-

4384 ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

13,860.00

13,860.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จากัด PR8000062030234

19/3/2562

-

-

4385 จ้างทาใบเสร็จรับเงิน

22,500.00

22,500.00 เฉพาะเจาะจง

19/3/2562

-

-

4386 ขออนุมัติซอื้ Diasteril 6L. จานวน 8 แกลลอน

14,064.00

14,064.00 เฉพาะเจาะจง

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ PO8000062030038
ไทย จากัด
บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062030236

19/3/2562

-

-

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

21/3/2562

-

-

2,050.00

2,050.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062030240
จากัด
บริษัท เยนเนอร์ราลดรัก๊ ส์เฮ้าส์ จากัด PR8000062030245

22/3/2562

-

-

6,400.00
32,100.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง
32,100.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030248
PR8000062030251

25/3/2562
25/3/2562

-

-

75,114.00

75,114.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
ร้าน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล

PR8000062030293

27/3/2562

-

-

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ลีธนกิจ

PR8000062030304

27/3/2562

-

-

4387 ซือ้ ยา Anti D Immunoglobulin 1500 u/2 ml
injection จานวน 1 syringe/กล่อง
4388 ซือ้ ยา Vitamin B Complex 2 ml inj (Vibrumin)
จานวน 5 กล่อง
4389 ซือ้ ยา N.S.S 0.45% 1000 ml จานวน 300 ถุง
4390 ซือ้ ยา Gliclazide MR 60 mg tab (Diamicron MR)
จานวน 100 กล่อง
4391 ขอซือ้ Conforming Elastic Bandage 10 cm *4.5
m จานวน 450 โหล
4392 ซือ้ หมอนใยสังเคราะห์

หน ้า 371

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4393 ขอซือ้ เรดดอท แบบโฟม สาหรับผูใ้ หญ่ จานวน 80 แพ็ค
32,000.00
32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จากัด PR8000062030298 27/3/2562
4394 ขอซือ้ ถุงมือตรวจโรคศรีตรังโกล์ฟ เบอร์ S จานวน 800
กล่อง
4395 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแทพย์

91,200.00

91,200.00 เฉพาะเจาะจง

23,994.75

23,994.75 เฉพาะเจาะจง

4396 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
4397 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
4398 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

12,830.00
21,600.00
23,317.44

4399 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

33,800.49

4400 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

40,103.60

4401 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

44,950.00

4402 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

45,223.02

4403 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
4404 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

46,800.00
90,222.40

4405 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 2 รายการ

42,800.00

4406 ซือ้ Rapid Attest Steam

53,928.00

4407 ซือ้ ผงซักฟอกและน้ายาปรับผ้านุ่ม

13,375.00

4408 ซือ้ ผ้าฝ้ายลายสก๊อต

9,500.00

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
12,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จากัด
21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จากัด
23,317.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
33,800.49 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
40,103.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
44,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จากัด
45,223.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
46,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จากัด
90,222.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
9,500.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 372
นางวรรณดี ชะโรจน์บวร

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062030276

27/3/2562

-

-

PR8000062030292

27/3/2562

-

-

PR8000062030301
PR8000062030300
PR8000062030296

27/3/2562
27/3/2562
27/3/2562

-

-

PR8000062030312

27/3/2562

-

-

PR8000062030303

27/3/2562

-

-

PR8000062030299

27/3/2562

-

-

PR8000062030284

27/3/2562

-

-

PR8000062030279
PR8000062030302

27/3/2562
27/3/2562

-

-

PR8000062030281

27/3/2562

-

-

PR8000062030277

27/3/2562

-

-

PO8000062030039

27/3/2562

-

-

PR8000062030297

27/3/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4409 ซือ้ ยา Allopurinol 100 mg (Puride) จานวน 25
กล่อง , DOMperidone 5 mg/5 mL sus 30 ml
(Domperdone) จานวน 10 กล่อง
4410 ซือ้ ยา Calcium carbonate 600 mg tab
(Caltab600) จานวน 200 กล่อง , Calcium
carbonate 1500 mg tab (Caltab1500) จานวน
250 กล่อง
4411 ซือ้ ยา Carbomer 0.2% 10 gm (VidiSic Eye Gel)
จานวน 800 หลอด
4412 ซือ้ ยา Desmopressin 0.1 mg Tab (Minirin) จานวน
50 ขวด
4413 ซือ้ ยา Entecarvir 0.5 mg (Baraclude) จานวน 60
กล่อง
4414 ซือ้ ยา Evoflow S25+F125mcg/P Evohaler 120
dose จานวน 300 กล่อง
4415 ซือ้ ยา Hepatitis B vac 1 ml (Euvax-B) จานวน 300
vial
4416 ซือ้ ยา Hyaluronate Na 20 mg/2 ml inj (Hyalgan)
จานวน 40 ไซริง้
4417 ซือ้ ยา INSulin NPH 100u/ml 3 ml (Gensulin-N)
จานวน 100 กล่อง
4418 ซือ้ ยา INSulin Rl/NPH 30/70u/ml 10ml
(Insugen30/70) จานวน 300 vial,Enalapril 5 mg
(Anapril5) จานวน 100 กล่อง,Gemfibrozil 300 mg
(Hidil) จานวน 300 กล่อง,Polidocanol 1% 2ml inj
(Aethoxysklerol) จานวน 2 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
11,170.00
11,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด
PR8000062030311 27/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

90,700.00

90,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด

PR8000062030286

27/3/2562

-

-

85,600.00

85,600.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030287

27/3/2562

-

-

94,374.00

94,374.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030282

27/3/2562

-

-

86,349.00

86,349.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062030285

27/3/2562

-

-

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030283

27/3/2562

-

-

73,830.00

73,830.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030280

27/3/2562

-

-

92,020.00

92,020.00 เฉพาะเจาะจง

27/3/2562

-

-

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า(ประเทศ PR8000062030278
ไทย) จากัด
บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด
PR8000062030307

27/3/2562

-

-

58,400.00

58,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด

27/3/2562

-

-

หน ้า 373

PR8000062030291

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4419 ซือ้ ยา MethiMazole 5 mg tab (Timazol) จานวน
100 กล่อง
4420 ซือ้ ยา N.S.S Irrigate 100 ml (น้าเกลือล้างแผล๗
จานวน 1000 ขวด , N.S.S 0.9% 500 ml จานวน 500
ถุง
4421 ซือ้ ยา Progesterone 200 mg tab (Utrogestan)
จานวน 20 กล่อง
4422 ซือ้ ยา Saw palmetto 160 + Sting nettle 120 mg
cap (Prostagutt) จานวน 80 กล่อง
4423 ซือ้ ยา Teriparatide 250 mcg/ml inj (Mega-PTH)
จานวน 8 หลอด
4424 ซือ้ ยา Testosterone 40 mg cap (Andriol) จานวน
100 กล่อง
4425 ซือ้ ยา Tropicamide 1% e.d 15 ml (Mydriacyl)
จานวน 30 ขวด , Tetracaine 0.5% e.d 15 ml
จานวน 20 ขวด
4426 ซือ้ ยา Zoledronic acid 4mg/5ml inj (Zolennic)
จานวน 10 vial,Ondansetron 4mg/2ml inj (Onsia)
จานวน 100 กล่อง,CefDinir 100 mg cap (Samnir)
จานวน 50 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
35,000.00
35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด
PR8000062030271 27/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

37,500.00

37,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด

PR8000062030269

27/3/2562

-

-

7,062.00

7,062.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030309

27/3/2562

-

-

85,600.00

85,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030274

27/3/2562

-

-

94,080.00

94,080.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030275

27/3/2562

-

-

65,270.00

65,270.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030273

27/3/2562

-

-

8,367.40

8,367.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062030310

27/3/2562

-

-

96,835.00

96,835.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062030289

27/3/2562

-

-

4427 ขอซือ้ MEDI-GRIP LATEX POWDER-FREE
SURGICAL GLOVES 6.5 , 100 PRS จานวน 20 กล่อง

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) PR8000062030294
จากัด

27/3/2562

-

-

4428
4429
4430
4431

2,000.00
19,067.40
24,600.00
32,750.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จากัด
19,067.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จากัด
24,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จากัด
32,750.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 374
บริษัท วีไอโอ กรุป๊ จากัด

28/3/2562
28/3/2562
28/3/2562
28/3/2562

-

-

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

PR8000062030317
PR8000062030323
PR8000062030316
PR8000062030322

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4432 ขออนุมัติซอื้ โทรทัศน์ และ คอมพิวเตอร์
4433 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4434 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4435 ขออนุมัติซอื้ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101)
จานวน 765 แกลลอน
4436 ขออนุมัติซอื้ ตูเ้ ย็น จานวน 2 ตู้
4437 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4438 ขอซือ้ SI-HERB DERSSING จานวน 100 กล่อง
4439 ซือ้ ยา HEPArin 5000iu/ml inj 5 ml (Hepamax)
จานวน 30 กล่อง
4440 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
33,700.00
33,700.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง
67,624.00
67,624.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด
90,000.00
90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
99,450.00
99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี
จากัด
31,785.00
31,785.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอนันต์ ชลบุรี วิทยุโทรทัศน์ จากัด
67,300.00
67,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
37,450.00
37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
86,400.00
86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มัณฑนา จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PO8000062030040 28/3/2562
PR8000062030318 28/3/2562
PR8000062030321 28/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062030315

28/3/2562

-

-

PO8000062030041

28/3/2562

-

-

PR8000062030327
PR8000062030330

28/3/2562
29/3/2562

-

-

PR8000062030329

29/3/2562

-

-

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) PR8000062030331
จากัด (มหาชน)
บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR0700062030005

29/3/2562

-

-

4/3/2562

-

-

PP Sign Maker & Solution

PR0700062030008

5/3/2562

-

-

19,912.70

19,912.70 เฉพาะเจาะจง

4441 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมประเก็นฝาครอบคันเข้าเกียร์
,ไส้กรองเครือ่ งปรับอากาศ ฯลฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

1,208.03

1,208.03 เฉพาะเจาะจง

4442 ขออนุมัติจัดจ้างทาโปสเตอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด จานวน 1
รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
4443 ขออนุมัติจัดซือ้ HYDROGEN 99.99% (UHP) 7 M3 ,
AIR ZERO 7 M3 CYL จานวน 2 รายการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
4444 ค่าเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไป-กลับ บริษัท
มิตซูบิชิอิเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย)
จากัด

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

13,054.00

13,054.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย)
จากัด

PO0700062030001

6/3/2562

-

-

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ต้นข้าว บริการ

PO0700062030002

7/3/2562

-

-

หน ้า 375

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4445 ขออนุมัติจัดจ้างออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟฟิกอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ ระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ
4446 ขออนุมัติจัดซือ้ เม็ดพลาสติกLLDPE 7410 จานวน 5
โหล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษะการซือ้ แนบ
4447 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเครือ่ งโปรเจคเตอร์ จานวน 3
เครือ่ ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ
4448 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศห้องแลป
Innovative composite Material for alternative
Energy and Green Technology Laboratory (I
meg จานวน 1 งาน
4449 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 18
เครือ่ ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ
4450 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถบัสไป-กลับ ม.บูรพา-บริษัท
ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จากัด และบริษัท คอบร้า
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด จ.ชลบุรี ในวันที่ ๑๔ มีนาคม
๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ
4451 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 2 เครือ่ ง
4452 ขออนุมัติจัดจ้างใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัย
SECURE SOCKET LAYER ด้วย SSL CERTIFICATE
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัดเจน วรรณศิริ
PR0700062030022 7/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5,885.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรีเมียร์พลาสเทค จากัด

PR0700062030029

7/3/2562

-

-

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด

PO0700062030003

8/3/2562

-

-

2,996.00

2,996.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด

PR0700062030042

11/3/2562

-

-

13,000.50

13,000.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด

PO0700062030004

11/3/2562

-

-

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรีรงุ่ โรจน์ จากัด

PR0700062030045

12/3/2562

-

-

3,905.50
3,177.90

3,905.50 เฉพาะเจาะจง
3,177.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0700062030044
PR0700062030047

12/3/2562
12/3/2562

-

-

หน ้า 376

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4453 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าเปลีย่ นอะไหล่สาหรับเครือ่ ง Baird
Spectrometer Model DV6-S S/N 3347 A (Stand
Spark) หมายเลขครุภัณฑ์ 6630-014-0004-1/39
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
4454 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถยนต์ไปกลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา-กรมการกงศุล แจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,095.00
9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีซิชั่น อิควิปเมนต์ จากัด
PR0700062030058 18/3/2562

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

4455 ขออนุมัติจัดจ้าง บริการตรวจเช็ค-ซ่อม
เครือ่ งปรับอากาศ, เปลีย่ นอะไหล่เครือ่ งปรับอากาศ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
4456 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านการสอบ
เทียบเครือ่ งมือวัด ศูนย์สอบเทียบฯ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดตามงวดงานแนบท้าย
4457 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก (ทุเรียนทอดกรอบ จานวน
1 รายการ) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
4458 ขออนุมัติจัดซือ้ Reactor Tube แบบตรง 34 หลอด
และแบบกระเปราะ 1 หลอด (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ)
4459 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถยนต์ไปกลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา-สนามบินสุวรรณภูมิ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

24,396.00

4460 ขออนุมัติจัดจ้าง ตัดและกลึงชิ้นงานเหล็กธรรมดา 2
รายการ และสตัทขนาด 45 มิลิเมตรพร้อมนัท 1รายการ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายอนุชา นิยมญาติ

PR0700062030059

19/3/2562

-

-

24,396.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
จากัด

PO0700062030006

20/3/2562

-

-

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอมรเทพ จูสวัสดิ์

PO0700062030005

20/3/2562

-

-

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวประนอม พวงย้อย

PR0700062030073

20/3/2562

-

-

9,822.60

9,822.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็น เค แลบอราทอรี
(ประเทศไทย) จากัด

PR0700062030071

20/3/2562

-

-

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายอนุชา นิยมญาติ

PR0700062030070

20/3/2562

-

-

10,080.00

10,080.00 เฉพาะเจาะจง

นายฐานุพงศ์ คงจีบ

PO0700062030007

22/3/2562

-

-

หน ้า 377

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4461 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์นามบัตรคณะวิศวกรรมศาสตร์
ขนาด 9 x 5.5 CM พิมพ์สี 2 หน้า จานวน 1 ท่าน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ
4462 ขออนุมัติจัดซือ้ น้าแข็งหลอด จานวน 20 ถุง
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
4463 ขออนุมัติจัดจ้างค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา การ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของคณะวิศวกรรมศาสตร์
4464 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 4
เครือ่ ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ
4465 ขออนุมัติซ่อมวงจร Power Supply 9050 Detector
ค่าซ่อมวงจรเปลีย่ นอะไหล่ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
4466 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันเบนซินธรรมดา ประจาเดือน
เมษายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบกาหนดคุณลักษณะการซือ้ แนบ
4467 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ,น้ามัน
แก๊สโซฮอล์95,น้ามันเบนซินธรรมดา,น้ามันดีเซล
ประจาเดือนเมษายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการซือ้ แนบ
4468 ขออนุมัติจัดซือ้ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก,ไทยโพส,กรุงเทพ
ธุรกิจ เข้าห้องสมุดคณะฯและหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเข้า
ศูนย์สอบเทียบฯ ประจาเดือนเมษายน 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การซือ้ แนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสระยา น้อมเศียร
PR0700062030090 22/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

140.00

140.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0700062030088

22/3/2562

-

-

233.04

233.04 เฉพาะเจาะจง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน

PR0700062030094

22/3/2562

-

-

12,251.50

12,251.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด

PO0700062030008

25/3/2562

-

-

14,231.00

14,231.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เวชั่น เทคโนโลยี จากัด

PO0700062030009

25/3/2562

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ธิดามหานคร

PR0700062030107

26/3/2562

-

-

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR0700062030108

26/3/2562

-

-

1,155.00

1,155.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เกษากร

PR0700062030119

27/3/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4469 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถตูส้ ่งนิสิตไปมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ในวันที่ 1 เม.ย.2562
และรับกลับ วันที่ 6 เม.ย.2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ
4470 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเครือ่ งมือวัด 3 มิติ จานวน 1
เครือ่ ง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,600.00
8,600.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี
PR0700062030117 27/3/2562

36,915.00 เฉพาะเจาะจง

660.00

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จากัด PO0700062030010

28/3/2562

-

-

660.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

PR0700062030126

28/3/2562

-

-

1,070.00

1,070.00 เฉพาะเจาะจง

PR0700062030125

28/3/2562

-

-

4473 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 3,972 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ
4474 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา-บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริง่ จากัด ในวันที่ 22
เมษายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

1,509.36

1,509.36 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เชิญ ก้อปปี้ เซ็น
เตอร์
นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700062030132

29/3/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700062030129

29/3/2562

-

-

4475 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
จ.ปทุมธานี ในวันที่ 29 เมษายน 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700062030130

29/3/2562

-

-

4476 ขออนุมัติสงั่ จ้างปริน้ วัสดุจานวน 2 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

3,440.00

3,440.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ

PR151/2562

5/3/2562

-

-

4471 ขออนุมัติจัดซือ้ TP-Linl-TL-WN725N 150Mbps
Wireless N Nano USB Adapter จานวน 1 รายการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
4472 ค่าปริน้ ท์สี ขนาด A0 รายละเอียดตามใบเสนอราคา

36,915.00

ปัญหำและอุปสรรค
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4477 ขออนุมัติจัดจ้างออกแบบสือ่ ประชาสัมพันธ์จานวน 1
รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ
4478 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุจานวน 10 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ
4479 ขออนุมัติจัดจ้างทาเสือ้ ยืดคอกลมสีดาพร้อมสกรีน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ
4480 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนารี อินตุย้
PR149/2562
5/3/2562

4,530.00

4,530.00 เฉพาะเจาะจง

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

12,979.10

12,979.10 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จากัด PR152/2562

5/3/2562

-

-

นางสาวอริศรา แซ่เตียว

PR150/2562

5/3/2562

-

-

บริษัท คงธนา เซอร์วิส จากัด

PR0206062020085

1/3/2562

-

-

4481 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
เปลีย่ นท่อน้าประปา
4482 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
ระบบปั๊มน้า อาคารมีชัย ฤชุพันธุ์ 2
4483 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

4,900.00

4,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมชาย จาปาบุรี

PR0206062030164

12/3/2562

-

-

66,912.45

66912.45 เฉพาะเจาะจง

PO0206062030008

22/3/2562

-

-

7,525.00

7,525.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซี.เค.เอ็นจิเนียริง่
ซัพพลาย เซอร์วิส
บ.โฮมโปร เซ็นเตอร์ จก.

PR0206062030287

20/3/2562

-

-

4484 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

428.00

428.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062030289

20/3/2562

-

-

4485 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

464.38

464.38 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062030288

20/3/2562

-

-

4486 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเครือ่ งพิมพ์
4487 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมรางผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์
4488 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทาไวนิล ขนาด 3x13 เมตร
พร้อมติดตัง้
4489 ค่ากรอบพร้อมภาพพระบรมฉายาลักษณ์
4490 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งพิมพ์ และหมึกแฟกซ์

3,500.00
5,426.00
5,400.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง
5,426.00 เฉพาะเจาะจง
5,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
โอ๋&นาย ผ้าม่าน
นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0206062030051
PR0206062020175
PR0206062030049

4/3/2562
4/3/2562
4/3/2562

-

-

6,000.00
13,160.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง
13,160.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพาร์ททาม
นิวทาวน์ เทคนิค

PR0206062030050
PR0206062030185

4/3/2562
13/3/2562

-

-
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4491 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุสานักงาน จานวน 6 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,670.20
5,670.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR0206062030176 13/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4492 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเข้าเล่มปกแข็ง เคลือบมันในเอกสาร
ภาพกิจกรรม BUU NEWS
4493 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้สด จานวน 1 พาน

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์

PR0206062030173

13/3/2562

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

มอธ ฟลาเวอร์

PR0206062030201

15/3/2562

-

-

4494 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพานพุ่ม จานวน 1 พาน
4495 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาสร้างสรรค์ประติมามา
กรรมทรายร่วมสมัย (ประเภท ฉ ศิลปะร่วมสมัย
Contemporary Art) จานวน 1 งาน
4496 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล จานวน 1 ป้าย
4497 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง จานวน 1
กระเช้า
4498 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษปอนด์ และปกทารายงาน

1,500.00
80,000.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
80,000.00 เฉพาะเจาะจง

มอธ ฟลาเวอร์
นางสาวขวัญตา สุดเสน่ห์

PR0206062030200
PR0206062030388

15/3/2562
27/3/2562

-

-

2,160.00
2,000.00

2,160.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ
ร้านวนิดา

PR0206062030169
PR0206062030168

13/3/2562
13/3/2562

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชลบุรีการพิมพ์

PR0206062030297

20/3/2562

-

-

4499 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
18,000 บีทียู จานวน 1 เครือ่ ง
4500 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ
4501 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง
4502 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม
จานวน 200 รีม
4503 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุสานักงานจานวน34 รายการ

28,600.00

28,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด

PR0206062030316

21/3/2562

-

-

10,700.00
2,000.00
20,544.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
20,544.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062030315
PR0206062030373
PR0206062030394

26/3/2562
27/3/2562
29/3/2562

-

-

12,470.96

12,470.96 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด
ร้านวนิดา
บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206062030403

29/3/2562

-

-

410.00
1,284.00
780.00

410.00 เฉพาะเจาะจง
1,284.00 เฉพาะเจาะจง
780.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขกราฟฟิค
ณัฐแอร์
แสนสุขกราฟฟิค

PO0206062040006
PR0206062030144
PR0206062030143

11/4/2562
11/3/2562
11/3/2562

-

-

4504 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรายาง
4505 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ
4506 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรางยาง จานวน 2 อัน
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4507 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ

4508 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,400.00
4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์ รับมีศรี นางแจ่มจันทร์ PR0206062030013 1/3/2562
อาจวาริน นายไพบูลย์ อาจวาริน
3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

4509 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมค่าย
ภาษาจีน
4510 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะรับส่ง บาง
แสน-สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ขา
ไป และวันที่ 6 เมษายน 2562 ขากลับ
4511 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์จานวน
จานวน 6 เครือ่ ง
4512 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
(ทรายหยาบ)
4513 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

19,967.33

19,967.33 เฉพาะเจาะจง

4,600.00

4,600.00 เฉพาะเจาะจง

14,912.00

14,912.00 เฉพาะเจาะจง

3,750.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายสุเทพ แซ่ลมิ้ นายไพบูลย์ อาจวา PR0206062030014
ริน
ร้านค้าในประเทศจีน
PO0206062040003

1/3/2562

-

-

5/4/2562

-

-

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206062030141

11/3/2562

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062030347

24/3/2562

-

-

3,750.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ

PR0206062030018

1/3/2019

-

-

3,800.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062030025

3/3/2019

-

-

4514 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
ประตูกระจกอลูมิเนียม
4515 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติซอื้ วัสดุ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายเทิดศักดิ์ รัศมี

PR0206062030093

6/3/2019

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีอาร์. บูรพา ซัพพลาย จากัด PR0206062030092

6/3/2019

-

-

4516 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
แครือ่ งปรับอากาศ
4517 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินซือ้ วัสดุ

1,700.00

1,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด

PR0206062030095

6/3/2019

-

-

410.00

410.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062030090

6/3/2019

-

-

4518 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เสงี่ยมพรพาณิชย์

PR0206062030094

6/3/2019

-

-

4519 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ

25,947.50

25,947.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด

PR0206062030277

19/3/2019

-

-
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4520 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมตู้
เบรกเกอร์ไฟฟ้าที่อาคารนันทนาการ
4521 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,900.00
5,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เนื่องจานงค์
PR0206062030283 20/3/2019
1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

4522 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

51,600.04

51,600.04 เฉพาะเจาะจง

4523 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
ลาโพง
4524 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

8,000.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านเสียงศักดิบ์ ล๊อก

PR0206062030294

20/3/2019

-

-

บริษัท พูล ออกาไนซ์ จากัด

PR0206062030298

20/3/2019

-

-

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายยุทธภูมิ ปานสวัสดิ์

PR0206062030284

20/3/2019

-

-

1,710.00

1,710.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติศักดิ์ ฐาปนีย์ไกรสิทธิ์

PR0206062030295

20/3/2019

-

-

4525 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062030285

20/3/2019

-

-

4526 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์
4527 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เครือ่ งปรับอากาศอาคารหอพักและอาคารวิทยาลัย
นานาชาติ
4528 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างทานามบัตรคณบดี

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายยุทธการ จุลสารวล

PR0206062030328

21/3/2019

-

-

66,800.10

66,800.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์
เซอร์วิส จากัด

PR2600062030006

1/3/2562

-

-

500.00

481.50 เฉพาะเจาะจง

PR2600062030005

1/3/2562

-

-

4529 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
เอกสาร
4530 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างทาเครือ่ งเบญจรงค์
4531 ขอความเห็นชอบในการชุดควบคุมไมโครโฟนไร้สาย
จานวน 6 ชุด
4532 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้าดืม่
4533 ขอความเห็นชอบในการค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน
เดือนกพ.62

95,000.00

95,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทเอ็ม เอ็น คอมพิวออฟเชท
จากัด
นายวิทวัส สุกใส

PR2600062030002

1/3/2562

-

-

8,000.00
36,594.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง
36,594.00 เฉพาะเจาะจง

PR2600062030032
PR2600062030033

6/3/2562
6/3/2562

-

-

6,300.00
4,929.75

4,800.00 เฉพาะเจาะจง
4,929.75 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสมจิตร์ วงศ์บรรเจิดแสง
บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
จากัด
ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลับูรพา
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR2600062030039
PR2600062030048

11/3/2562
11/3/2562

-

-
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4534 ขอความเห็นชอบในการจัดหาของที่ระลึกงานทาบุญ
ครบรอบ 16 ปีวิทยาลัยนานาชาติ
4535 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ
4536 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเครือ่ งไทยธรรม
พวงมาลัย ธูป เทียน สายสิจน์ ของไหว้
4537 ขอความเห็นชอบในการจัดเช่าเต้นท์
4538 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเปลีย่ นแบตเตอรี่

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
18,511.00 18,511.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี. ไดคัต จากัด
PR2600062030050 11/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5,000.00
17,000.00

1,450.00 เฉพาะเจาะจง
270.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. นิภาพร แสงสว่าง
ร้านศึกษาภัณฑ์ ชลบุรี

PR2600062030008
PR2600062030052

12/3/2562
14/3/2562

-

-

1,000.00
9,000.00

800.00 เฉพาะเจาะจง
8,741.90 เฉพาะเจาะจง

PR2600062030051
PR2600062030057

14/3/2562
15/3/2562

-

-

4539 ขอความเห็นชอบในการจัดหายารักษาโรค
4540 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือใช้ในการเรียนการ
สอน
4541 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือใช้ในการเรียนการ
สอน
4542 ขอความเห็นชอบในการจัดหาสายสัญญาณ VGA

6,000.00
34,549.50

5,747.00 เฉพาะเจาะจง
34,549.50 เฉพาะเจาะจง

PR2600062030058
PR2600062030070

18/3/2562
20/3/2562

-

-

12,289.50

12,289.50 เฉพาะเจาะจง

นายสุเทพ เท่งเจียว
ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามแบตเตอรี่
อิเลคทรอนิคส์
บริษัท โปรฟาสซิโน จากัด
ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PR2600062030071

20/3/2562

-

-

5,000.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

20/3/2562

-

-

4543 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในสานักงาน
4544 ขอความเห็นชอบในการจัดหากระเป๋าผ้าสปันปอนด์ ใช้
ในโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
4545 ขอความเห็นชอบจัดหาดินสอไม้2B ใช้ในโครงการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
4546 ขอความเห็นชอบในการจัดหาสถานที่ในการจัดประชุม

5,000.00
28,087.50

4,790.97 เฉพาะเจาะจง
28,087.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส PR2600062030062
จากัด
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR2600062030056
บริษัท พัชรนันท์ ซีเล็คชั่น จากัด
PR2600062030063

20/3/2562
20/3/2562

-

-

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จากัด PR2600062030064

20/3/2562

-

-

5,950.00

5,550.00 เฉพาะเจาะจง

PR2600062030069

21/3/2562

-

-

4547 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้าดืม่
4548 ขอความเหชอบในการจัดจ้างตัดต่อวีดีโอ ในโครงการ

4,800.00
4,000.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์
จากัด
ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลับูรพา
นายพัสกร หนูผุด

PR2600062030072
PR2600062030080

26/3/2562
27/3/2562

-

-

45,900.00

45,900.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ PR2600062030086

28/3/2562

-

-

4549 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ

หน ้า 384

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4550 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมเเซม
เครือ่ งปรับอากาศอาคารหอพักนิสิต
4551 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูที่นอน เดือน
เม.ย. 62
4552 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการผูป้ ฏิบัติ
หน้าที่งานหอพัก
4553 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้าเหมาบริการผูป้ ฏิบัติงาน
บริหาร
4554 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์เดือน
เมษายน 2562
4555 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้าดืม่
4556 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ามันรถจักรยานยนตร์
เดือน เม.ย.62
4557 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนวิชา
765351 หลักเบื้องต้นวิศวกรรมกระบวนการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
15,461.50 15,461.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์
PR2600062030085 28/3/2562
เซอร์วิส จากัด
32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุป๊ จากัด
PR2600062030093 29/3/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

96,000.00

96,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนพรัตน์ ครุฑปราการ

PO2600062040002

29/3/2562

-

-

108,000.00

108,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปิยมาภรณ์ เรืองประดิษฐ์

PO2600062040001

29/3/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเกษากร

PR2600062030090

29/3/2562

-

-

9,600.00
400.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง
400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลับูรพา
ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR2600062030092
PR2600062030091

29/3/2562
29/3/2562

-

-

1,345.00

1,345.00 เฉพาะเจาะจง

ตลาดสดวัฒนานคร,ศูนย์ถ่ายเอกสาร PR2800062040002
ไทยแก้ว, ร้านบี.พีเพื่อนนักเรียน

1/4/2019

-

-

4558 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนวิชา
765421 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญชาติ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR2800062040001

1/4/2019

-

-

4559 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
รายวิชา 765372 และ รายวิชา 765342 อ.เอกรัฐ คา
เจริญ
4560 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุปรับปรุงโรงเรือนเลืย้ ง
แกะ

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

ดี.ดี.วัฒนา,ร้านสมส่วนบูติค,เจริญ
ภัณฑ์,ลุกปิก ไม้มงคล,ตลาดสอ
วัฒนานคร
ตลาดสดวัฒนานคร

PR2800062040003

2/4/2019

-

-

10,828.84

10,828.84 เฉพาะเจาะจง

18/4/2019

-

-

บ.เมกาโฮม เซ็ฯเตอร์ จากัด,ร้านสิน PR2800062040018
วัฒนา,หจก.ชัยประดิษฐ์ วัฒนา,หจก.
เหล็กวัฒนานคร,ร้านวัฒนาโลหะกิจ,
ร้านแสงทิพย์การไฟฟ้า

หน ้า 385

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4561 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
รายวิชาฝึกงานฟาร์ม 2 อ.ภัคญาณี สุดสาร
4562 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุในการจัดโครงการ
แลกเปลีย่ นปนัสบการณ์สหกิจศึกษา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,691.00
2,691.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมส่วนบูติค
PR2800062040025 26/4/2019
อรัญการปศุสัตว์
25,900.00 เฉพาะเจาะจง

450.00
814.00

450.00 เฉพาะเจาะจง
814.00 เฉพาะเจาะจง

10,800.00

10,800.00 เฉพาะเจาะจง

936.00
2,100.00

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านบี.พี.เพื่อนนักเรียน,แสงงามอิงค์ PR3300062040004
เจ็ท วัฒนานคร,ศูนย์ไอทีวัฒนานคร,
ร้านเลเซอร์กราฟเทค
ร้านต้นกล้าก๊อปปี้
PR3300062040015
ร้านดาราศิลป์ , ร้านบี.พี.เพื่อนนักเรียน PR3300062040016

4/4/2562

-

-

9/4/2562
9/4/2562

-

-

น้าดืม่ โฟกัสบ้านคลองมะนาว

PR3300062040014

9/4/2562

-

-

936.00 เฉพาะเจาะจง
2,100.00 เฉพาะเจาะจง

ตลาดสดวัฒนานคร
ร้าน พี.โอ.สปอร์ต

PR3300062040013
PR0208062030058

9/4/2562
1/4/2562

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางทิพยา ภาคสุข

PR0208062040001

1/4/2562

-

-

4569 เช่าชุดเครือ่ งเสียงและเครือ่ งไฟ สาหรับใช้ในการจัด
โครงการประกวดร้องเพลงดนตรีโฟคซอง ครัง้ ที่ 2

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอภิพันธุ์ ทับทอง

PR0208062030059

1/4/2562

-

-

4570 มิเตอร์วัดน้า ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 อัน และมิเตอร์วัด
น้า ขนาด 1/2 นิ้ว จานวน 2 อัน
4571 เช่าเครือ่ งเสียงสาหรับใช้ในการจัดโครงการกีฬาวิทย์ ศิลป์ สัมพันธ์
4572 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จานวน 200
รีม

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสินพานิช

PR0208062030031

1/4/2562

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอภิพันธุ์ ทับทอง

PR0208062030062

2/4/2562

-

-

21,600.00

21,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อมร จันทบุรี จากัด

PR0208062040010

3/4/2562

-

-

4563 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างพิมพ์เอกสารสี
4564 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุสานักงานสาหรับหาร
จัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
4565 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างทาฉลากตราสัญลักษณ์
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
4566 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้าดืม่
4567 วัสดุประกอบโครงการประกวดร้องเพลงดนตรีโฟคซอง
ครัง้ ที่ 2
4568 ข้าวสารอาหารแห้งสาหรับร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
วันที่ 2 เม.ย. 62 ณ สนามหน้าวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

25,900.00

ปัญหำและอุปสรรค

หน ้า 386

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4573 จ้างรถแบ๊คโฮเล็ก PC-30 เพื่อขุดซ่อมแซมท่อประปาท่อน้าดิบที่แตกชารุด และปรับแต่งภูมิทัศน์ใน
มหาวิทยาลัย จานวน 15 ชั่วโมง
4574 รีแพร์แคล้มป์ ขนาด 4 นิ้ว จานวน 2 อัน
4575 ยาสามัญประจาห้องพยาบาล จานวน 15 รายการ
4576 จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อรับ - ส่ง บุคลากรเข้าร่วมงาน
รัฐพิธี ''วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ '' วันที่ 6
เมษายน พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,000.00
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชขจร เปรมชนม์
PR0208062040011 3/4/2562

1,200.00
7,493.00
1,000.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง
7,493.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง

4577 ชุดจานดาวเทียม ขนาด 35 ซม. K-one พร้อมกล่องรับ
สัญญาณ Ku Band จานวน 36 ชุด
4578 หมึกเครือ่ งพิมพ์ HP 285A จานวน 1 กล่อง
4579 เปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ งและเปลีย่ นอะไหล่รถยนต์
หมายเลขทะเบียน นข 1987 จบ
4580 ธงวปร. ขนาด 60x90 ซม. จานวน 50 ผืน และธงชาติ
ขนาด 60x90 ซม. จานวน 50 ผืน
4581 เปลีย่ นแบตเตอรีเ่ ครือ่ งยนต์ดับเพลิงประจาอาคาร 100
ปีฯ อาคารเรียนรวม และอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขครุภัณฑ์ มบ.จบ.4210-011-0005-1/44 ,
มบ.จบ.4330-001-0001-11/45 , มบ.จบ.
5201026010001

28,080.00

4582 ซ่อมแซมและเปลีย่ นอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน
นข 3720 จบ
4583 ซ่อมแซมตูแ้ อมป์เบส และตูแ้ อมป์กีตาร์ หมายเลข
ครุภัณฑ์ มบ.จบ.5314006010001 , 5314012030001
,5314012030002

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านสินพานิช
ร้านชัชชัยเภสัช
นายชยุต ไชยอาม

PR0208062040012
PR0208062040009
PR0208062040046

3/4/2562
3/4/2562
5/4/2562

-

-

28,080.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.แสงจันทร์ พันโม่

PR0208062040039

5/4/2562

-

-

2,500.00
15,490.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง
15,490.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด
PR0208062040026
บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208062040028

5/4/2562
5/4/2562

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อมร จันทบุรี จากัด

PR0208062040035

5/4/2562

-

-

19,200.00

19,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านน้อยไดนาโม

PR0208062040030

5/4/2562

-

-

3,235.00

3,235.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208062040036

5/4/2562

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

อู่ศรีสุพรรณการช่าง (พระยาตรัง)

5/4/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4584 เปลีย่ นอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 40-0209 จบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,020.00
1,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208062040029 5/4/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4585 ลูกบาสเก็ตบอล และเชือกกระโดด สาหรับใช้ในการจัด
โครงการสอนทักษะกีฬาบาสเก็ตบอล
4586 รายงานขอความเห็นชอบการซ่อมแซมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 40-0229 จบ ในกรณีที่มีความ
จาเป็นและเร่งด่วนฯ
4587 ไส้กรองและหลอดยูวี สาหรับเปลีย่ นเครือ่ งกรองน้า
อาคารที่พักบุคลากร จานวน 5 รายการ
4588 รายงานขอความเห็นชอบการจัดซือ้ พานพ่มดอกไม้สด
จานวน 1 พาน สาหรับใช้ในการร่วมงานรัฐพิธี ''วัน
ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ ัว พระมหา
เจษฎาราชเจ้าฯ''

4,350.00

4,350.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน พี.โอ.สปอร์ต

PR0208062040041

9/4/2562

-

-

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.สหมณฑล

PR0208062040044

9/4/2562

-

-

2,940.00

2,940.00 เฉพาะเจาะจง

วอเตอร์คลีน

PR0208062040042

9/4/2562

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางปราณี ป้องผล

PR0208062040043

9/4/2562

-

-

4589 รายงานขอความเห็นชอบการจัดซือ้ พานพุ่มดอกไม้สด
เพื่อใช้สาหรับการร่วมงานรัฐพิธี ''วันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหา
จักรีบรมราชวงศ์''

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางปราณี ป้องผล

PR0208062040047

11/4/2562

-

-

4590 ซ่อมแซมและเปลีย่ นอะไหล่ลิฟต์อาคาร 100 ปี สมเด็จ
พระศรีนครินทร์ และอาคารเรียนรวม (เปลีย่ นสายพาน
มอเตอร์ประตูลิฟต์)
4591 โลหะเงินสาหรับใช้ในการจัดโครงการทาแหวนเงินระดับ
เบื้องต้น
4592 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาพวงหรีดเพื่อร่วมแสดงความ
อาลัยต่อผูม้ ีอุปการะคุณคณะดนตรีและการแสดง

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริช เทคโนเซอร์วิส จากัด

PR0208062030032

17/4/2562

-

-

5,450.00

5,450.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.ชุติมา อุ่นชื่น

PR0208062040055

19/4/2562

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบ้านดอกไม้

PR4200062040017

9/4/2562

-

-

4593 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในสานักงานคณะดนตรีและ
การแสดง

3,810.98

3,810.98 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR4200062040019

18/4/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4594 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
4595 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน
4/2562
4596 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการและแลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศ)
4597 ขออนุมัติซอื้ น้าแข็ง (โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต)
4598 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูและและบารุงรักษาเครือ่ ง
ออกกาลังกาย
4599 ขออนุมัติจ้างจัดทาดอกไม้ (โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ไทย (วันกตัญญู) ประจาปี 2562)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
25,600.00
25,600.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา
PR4200062040026 25/4/2562
400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

520.00

520.00 เฉพาะเจาะจง

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

4600 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการและแลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศประจาปี 2562 กิจกรรม ''ส่งนิสิตและอาจารย์
ไปแลกเปลีย่ นยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศ)

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

4601 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก (โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการและแลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
ประจาปี 2562 กิจกรรม ''ส่งนิสิตและอาจารย์ไป
แลกเปลีย่ นยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศ)

1,680.00

4602 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก (โครงการศึกษาดูงานสาหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561)

480.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท
อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต/
เสนอราคา 2,300 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR1800062040001

1/4/2019

-

-

PR1800062040025

3/4/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด คณิศร/เสนอราคา PR1800062040024
520 บาท
บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด/
PO1800062040001
เสนอราคา 16,000 บาท
ร้านดอกไม้หยก/เสนอราคา 2,000 PR1800062040026
บาท

3/4/2019

-

-

3/4/2019

-

-

3/4/2019

-

-

นายโกมล ฤทธิง์ าม/เสนอราคา
20,000 บาท

PO1800062040002

18/4/2019

-

-

1,680.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/ PR1800062040057
เสนอราคา 1,680 บาท

18/4/2019

-

-

480.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/ PR1800062040063
เสนอราคา 480 บาท

19/4/2019

-

-
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4603 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการศึกษาดูงาน
สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา
2561)
4604 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค ภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2562 และกระดาษคาตอบ
4605 ขออนุมัติจ้างจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน
(โครงการแข่งขันกีฬา Sport Science Games ''
SPORTMANSHIP'')
4606 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน
1 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - โรงแรมชินนาม่อน
กรุงเทพฯ วันที่ 3 เม.ย. 62 ในการเดินทางประชุมการ
จัดทาหลักสูตรและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
โครงการส่งเสริมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิง้
สูส่ ังคมดิจิทัลในอนาคต
4607 ซือ้ หมึกสาหรับเครือ่ งถ่ายเอกสารยีห่ ้อริโก้ จานวน 6
หลอด
4608 ซ่อมจอคอมพิวเตอร์ เปลีย่ นหลอดภาพ ขนาด 21.5 นิ้ว
จานวน 4 จอ
4609 ซ่อมไฟแสงสว่างห้องเรียน MIT เปลีย่ นขาหลอด และ
บาลาสต์อิเล็คทรอนิกส์ จานวน 1 งาน
4610 ซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ ขนาด 40,000 BTU พร้อมติดตัง้
ท่อน้ายาส่วนเกิน สายเมนไฟฟ้า และขาเหล็กแขวน
คอมเพรสเซอร์ จานวน 1 เครือ่ ง
4611 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิง์ าม/เสนอราคา 2,500 PR1800062040062 19/4/2019
บาท
11,963.70

11,963.70 เฉพาะเจาะจง

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

22,250.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา
11,963.70
ร้าน PP Sign Maker & Solution/
เสนอราคา 2,000 บาท

PO1800062040003

24/4/2019

-

-

PR1800062040073

26/4/2019

-

-

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062040002

1/4/2562

-

-

22,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PO3800062040001

2/4/2562

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO3800062040002

3/4/2562

-

-

2,120.00

2,120.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR3800062040041

3/4/2562

-

-

68,224.00

68,224.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PO3800062040003

3/4/2562

-

-

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ธิดามหานคร

PR3800062040078

5/4/2562

-

-
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4612 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี
สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 2/2562
4613 จ้างซักอบรีดผ้าปูโต๊ะ จานวน 13 ผืน
4614 ซ่อมกุญแจตูล้ นิ้ ชัก จานวน 2 โต๊ะ และกุญแจประตู
จานวน 1 ห้อง
4615 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน
1 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - ม.จุฬาฯ ในวันที่ 20
เม.ย. 62 เพื่อเข้าร่วมประชุมผูพ้ ิจารณาบทความ JCSSE
2019
4616 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
4617 ซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 17 รายการ
4618 ซือ้ ของที่ระลึก กระเช้าอาหารทะเลแห้ง จานวน 1
กระเช้า
4619 ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร จานวน 500 รีม
4620 ขออนุม้ตซือ้ น้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
4621 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร
4622 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
4623 ขออนุมัติจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารหอพักเทา-ทอง
4 จานวน 5 เดือน (ตัง้ แต่ 1 พ.ค. - 30 ก.ย. 62)
4624 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้า
ห่ม หอพักเทา-ทอง 4
4625 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมสว่านไฟฟ้า

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิง์ าม
PR3800062040090 9/4/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1,040.00
900.00

1,040.00 เฉพาะเจาะจง
900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน สีหาดี ซัก อบ รีด
นาย สมศักดิ์ ปันดี

PR3800062040092
PR3800062040091

9/4/2562
9/4/2562

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062040102

19/4/2562

-

-

100.00
92,693.00

100.00 เฉพาะเจาะจง
92,693.00 เฉพาะเจาะจง

PR3800062040103
PO3800062040008

22/4/2562
24/4/2562

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ธิดามหานคร
บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
นางสาวทิภาพร พรายน้า

PR3800062040117

24/4/2562

-

-

49,006.00
100.00
9,309.00

49,006.00 เฉพาะเจาะจง
100.00 เฉพาะเจาะจง
9,309.00 เฉพาะเจาะจง

PO3800062040007
PR3800062040156
PR0218062040005

24/4/2562
29/4/2562
1/4/2562

-

-

2,200.00
71,800.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง
71,800.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ไร้ซ์เปเปอร์ กรุป๊
หจก.ธิดามหานคร
บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
นางสาวปิยนุช บุญชู
ห้างหุ้นส่วนจากัด ประกอบทรัพย์
คลีน เซอร์วิส

PR0218062040004
PO0218062040002

1/4/2562
23/4/2562

-

-

2,222.00

2,222.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบางแสนวอช

PR0218062040019

19/4/2562

-

-

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง

นางอุไรวรรณ ธาราภิญญา

PR0218062040018

19/4/2562

-

-

หน ้า 391

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4626 น้าอัดลม น้าดืม่ น้าทิพย์และมินิเมดพัลพิส้ม จานวน 7
รายการ
4627 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 43
รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
34,659.33
34,659.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล PR7080062040004 1/4/2019
จากัด / ราคาที่เสนอ 34,659.33
บาท
31,445.46
31,445.46 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062040003 1/4/2019
ราคาที่เสนอ 31,445.46 บาท

4628 ลูกชิ้น(ทอดมันปลา,เต้าหู้ปลา) จานวน 2 รายการ

2,760.00

2,760.00 เฉพาะเจาะจง

4629 ซาลาเปาและขนมจีบไก่ จานวน 2 รายการ

8,217.60

8,217.60 เฉพาะเจาะจง

4630 น้าดืม่ เพียวไลฟ์ จานวน 1 รายการ

5,400.12

5,400.12 เฉพาะเจาะจง

4631 ไส้กรกอกและไก่จ๊อ จานวน 3 รายการ

4,652.00

4,652.00 เฉพาะเจาะจง

4632 พวงกุญแจปลาโลมา จานวน 1 รายการ

68,572.02

68,572.02 เฉพาะเจาะจง

355.00

355.00 เฉพาะเจาะจง

23,916.05

23,916.05 เฉพาะเจาะจง

4635 น้าดืม่ เพียวไลฟ์ จานวน 108 หีบ

5,400.12

5,400.12 เฉพาะเจาะจง

4636 ถ้วยไอติมและแก้วโอ่งพร้อมฝา จานวน 2 รายการ

9,433.49

9,433.49 เฉพาะเจาะจง

4637 พวงกุญแจปลาโลหะ1ตัว,ที่คล้องโทรศัพท์ปลา1ตัว
จานวน 2 รายการ

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

4633 ก๊อกซิงค์และสายน้าดี จานวน 2 รายการ
4634 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 36
รายการ

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด / ราคา
ที่เสนอ 2,760.00บาท
บริษัท จอมธนา จากัด / ราคาที่เสนอ
8,217.60 บาท
บริษัท ดนวัต แดรีโ่ ปรดักส์ จากัด /
ราคาที่เสนอ 5,400.12 บาท
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด /
ราคาที่เสนอ 4,652.00 บาท
บริษัท ไทย แต ซุง จากัด / ราคาที่
เสนอ 68,572.02 บาท
ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค / ราคาที่เสนอ
355.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
ราคาที่เสนอ 23,916.05 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

PR7080062040005

1/4/2019

-

-

PR7080062040002

1/4/2019

-

-

PR7080062040006

1/4/2019

-

-

PR7080062040007

1/4/2019

-

-

PR7080062040001

1/4/2019

-

-

PR7080062040008

4/4/2019

-

-

PR7080062040009

5/4/2019

-

-

บริษัท ดนวัต แดรีโ่ ปรดักส์ จากัด / PR7080062040010
ราคาที่เสนอ 5,400.12 บาท
หจก. ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ PR7080062040013
พลาย/ ราคาที่เสนอ 9,433.49 บาท

5/4/2019

-

-

9/4/2019

-

-

น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาที่เสนอ PR7080062040015
18,000.00 บาท
หน ้า 392

9/4/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4638 สินค้า อุปกรณ์ประกอบการขาย วัตถุดิบและวัสดุ
จานวน 35 รายการ
4639 หมวกสวมปลานีโม่ จานวน 200 ใบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
40,556.00
40,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR7080062040012 9/4/2019
/ ราคาที่เสนอ 40,556.00 บาท
24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

4640 ไส้กรอกและเกี๊ยวกุ้งสับ จานวน 4 รายการ

2,790.00

2,790.00 เฉพาะเจาะจง

4641 พาย,คุกกี้ จานวน 100 ห่อ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

4642 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 43
รายการ

43,067.06

43,067.06 เฉพาะเจาะจง

4643 น้าอัดลมและน้าดืม่ น้าทิพย์ จานวน 6 รายการ

31,778.95

31,778.95 เฉพาะเจาะจง

4644 แสตมป์ดวง จานวน 100 ดวง

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

4645 นิชชินคัพ จานวน 2 รายการ

9,647.98

9,647.98 เฉพาะเจาะจง

4646 ซ่อมหม้อน้าร้อน จานวน 3 ใบ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

4647 อิชิตัน จานวน 30 ลัง

9,450.00

9,450.00 เฉพาะเจาะจง

4648 ไส้กรอกจัมโบ้ชีสไบน์และไก่จ๊อ จานวน 2 รายการ

4,155.00

4,155.00 เฉพาะเจาะจง

นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาที่
เสนอ 24,000.00 บาท
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาที่เสนอ
2,790.00 บาท
นายชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
ราคาที่เสนอ 43,067.06 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR7080062040014

9/4/2019

-

-

PR7080062040011

9/4/2019

-

-

PR7080062040016

10/4/2019

-

-

PR7080062040017

19/4/2019

-

-

บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล PR7080062040018
จากัด / ราคาที่เสนอ 31,778.95 บาท

19/4/2019

-

-

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด / ราคาที่
เสนอ 300.00 บาท
บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติง้ แอนด์
ดิสทริบิวชั่น จากัด / ราคาที่เสนอ
9,647.98 บาท
ร้านอรรถพล / ราคาที่เสนอ
1,500.00 บาท
นายสามารถ ยิม้ ชื่น / ราคาที่เสนอ
9,450.00 บาท
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด /
ราคาที่เสนอ 4,155.00 บาท

PR7080062040019

19/4/2019

-

-

PR7080062040020

19/4/2019

-

-

PR7080062040021

22/4/2019

-

-

PR7080062040022

22/4/2019

-

-

PR7080062040023

22/4/2019

-

-

หน ้า 393

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4649 คุก้ กี้ จานวน 100 ห่อ
4650 อุปกรณ์ประกอบการขาย(ช้อนพายสีเ่ หลีย่ ม,สายเดีย่ ม
แก้วโอ่ง) จานวน 2 รายการ
4651 ไส้กรอกและโบโลน่า จานวน 3 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง มนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / ราคาที่ PR7080062040024 22/4/2019
เสนอ 1,500.00 บาท
963.00
963.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ PR7080062040026 24/4/2019
พลาย / ราคาที่เสนอ 963.00 บาท
2,070.00

2,070.00 เฉพาะเจาะจง

4652 ขนมทอดกรอบและสินค้าอื่น จานวน 13 รายการ

25,520.00

25,520.00 เฉพาะเจาะจง

4653 ยาดม,ไทลินอล,ยาธาตุน้าขาว จานวน 3 รายการ

4,528.24

4,528.24 เฉพาะเจาะจง

4654 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 56
รายการ

42,121.52

42,121.52 เฉพาะเจาะจง

4655 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 1 รายการ (รีเลย์ 2 ตัว)
เปลีย่ นตูท้ าน้าแข็งร้านค้าสถาบันฯ
4656 พาย,คุกกี้ จานวน 200 ห่อ

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

4657 วัสดุยาและเวชภัณฑ์ จานวน 4 รายการ (ยาธาตุ
กระต่ายบิน 2 ขวด,พารา 2 กระปุก,ยาดมโป๊ยเซียน 10
หลอด, ยาแก้เมารถ 2 แผง) ในโครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ทางทะเล สาหรับเยาวชน ครัง้ ที่ 34
ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน พ.ศ. 2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด (ซีพี PR7080062040028
เฟรชมาร์ท) / ราคาที่เสนอ
2,070.00 บาท
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR7080062040027
/ ราคาที่เสนอ 25,520.00 บาท

24/4/2019

-

-

24/4/2019

-

-

หจก.สวัสดีฟาร์มากรุป๊ / ราคาที่เสนอ PR7080062040025
4,528.24 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062040029
ราคาที่เสนอ 45,121.52 บาท

24/4/2019

-

-

26/4/2019

-

-

ร้านรุง่ แอร์/ ราคาที่เสนอ
4,500.00 บาท
นายชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จากัด
(สานักงานใหญ่) / ราคาที่เสนอ
408.00 บาท

PR7000062040097

29/4/2019

-

-

PR7080062040030

30/4/2019

-

-

PR7000062030047

1/4/2019

-

-
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4658 ค่าจ้างเหมาดาเนินการาจัดกิจกรรมดาน้าและศึกษาป่า
ชายเลน สาหรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 50 คน 1 งาน ใน
วันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ ใน
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาหรับเยาวชน
ครัง้ ที่ 34 ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
21,000.00
21,000.00 เฉพาะเจาะจง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
PR7000062030046 1/4/2019
กองทัพเรือ/ ราคาที่เสนอ 21,000.00
บาท

4659 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับพนักงานรับ-ส่งหนังสือ
ประจาเดือนเมษายน 2562 เดือนละ ไม่เกิน 400 บาท

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

4660 วัสดุสานักงาน จานวน 9 รายการ (ซองใส่เอกสาร
กระดุม,ถ่าน,เทปผ้าแกนใหญ่,แผ่นเคลือบบัตร,เชือก
ขาวฟอก,กรรไกร,แผ่น PVC card, แก้วน้าพลาสติก,ข้อ
ต่อท่อ PVC) โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สาหรับเยาวชน ครัง้ ที่ 34 ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน
พ.ศ. 2562

3,900.00

4661 ตัวอย่างสัตว์น้า จานวน 9 รายการ (ปลาค้างคาว,
ตะกรับเสือดาว,กะพงข้างปาน,สร้อยนกเขา ญ-ล,
กะรังป๊อด, อมไข่แถบแดง,ข้าวเม่าน้าลึก,กะพงข้างปาน
แถบเหลือง) ตู้ E-1, E-7, บ่อพักสารองสัตว์น้า เงิน
บริจาค-AQU.
4662 วัสดุก่อสร้าง จานวน 1 รายการ (ซิลิโคนไร้กรดกันเชื้อ
รา จานวน 5 หลอด) - สถานเลีย้ งสัตว์น้าเค็ม
4663 วัสดุสานักงานและวัสดุการเกษตร รวม 3 รายการ
(ป้ายไวนิล 2 ป้าย, ค่าถ่ายเอกสาร 45 ชุด, ค่ากั๊ง
ตัก๊ แตน 3 กก.) โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สาหรับเยาวชน ครัง้ ที่ 34 ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน
พ.ศ. 2562

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง /
ราคาที่เสนอ 400.00 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR7000062040001

1/4/2019

-

-

3,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จากัด PR7000062030048
, ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
จากัด / ราคาที่เสนอ 3,831.00 บาท

1/4/2019

-

-

520.00

520.00 เฉพาะเจาะจง

นายนาวิก กล่อมประเสริฐ / ราคาที่ PR7000062030084
เสนอ 500.00 บาท

1/4/2019

-

-

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง

1/4/2019

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ ราคาที่เสนอ
PR7000062040004
1,100.00 บาท
นางสาวอโนชา อุตตะรัตน์ , ร้าน PR7000062030049
กรีน อาร์ต , นางสาวเจนจิรา หงส์
งาม / ราคาที่เสนอ 3,056.00 บาท

1/4/2019

-

-
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4664 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
(เงินบริจาค-Aqu.)
4665 วัสดุไฟฟ้าและปรับอากาศ 4 รายการ (มอเตอร์พัดลม
พร้อมใบพัด 1 ชุด,ปูนกาว 6 กก., โฟโตไลท์ 2 ตัว,
สายไฟ THW. 1.5 ม. 1 ม้วน)
4666 จ้างซ่อมเครือ่ ง Freeze (ตูเ้ ย็น -40องศา) ยีห่ ้อ Revco
รุน่ ULT 1740-3-V36 (4110-001-0001/47) เปลีย่ น
อะไหล่ 3 รายการ พร้อมค่าบริการ (Temperature
sensor PT100,Temperature control, Magnetic
contractor) ห้องเครือ่ งมือวิจัย 1 ฝ่ายวิจัย
4667 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
(เงินบริจาค-AQU.)
4668 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
(เงินบริจาค-Aqu.)
4669 ของที่ระลึก จานวน 25 ชิ้น (เนคไท,ชุดถ้วยน้าชา,
ปากกาลูกลืน่ โลหะ ทัชสกรีน,ปากกาแสตนเลส pentel,
ชุดเบญจรงค์)สาหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล กับ Kamo
Aquarium และ Enoshima Aquarium ประเทศญี่ปุ่น
(14-21 เมย. 62) โครงการ เมย.-กย.62
4670 จ้างปั๊มลูกกุญแจ ห้องพักนักวิทยาศาสตร์-งานวิจัย
เพาะเลีย้ ง AQ107 ห้องเขียว จานวน 9 ดอก
4671 หมึกเครือ่ งพิมพ์ จานวน 8 กล่อง (สาหรับเข้าสต๊อก)
(CF283A 5 กล่อง, CF280A 3 กล่อง)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,900.00
9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่ PR7000062040002 1/4/2019
เสนอ 9,900.00 บาท
3,600.00
3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
PR7000062040006 2/4/2019
จากัด / ราคาที่เสนอ 3,530.00 บาท
13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

ร้าน พี.เอส.ซัพพลาย / ราคาที่เสนอ PR7000062040008
13,000.00 บาท

2/4/2019

-

-

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 9,900.00 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 9,900.00 บาท
ร้านลูกโดดพัทยา, บ.อุตสาหกรรม
ไหมไทย, สวัสดิการร้านค้า
มหาวิทยาลัยบูรพา/ ราคาที่เสนอ
8,600.00 บาท

PR7000062040009

3/4/2019

-

-

PR7000062040011

4/4/2019

-

-

PR7000062040010

4/4/2019

-

-

นายกมล ฉิมพลี/ ราคาที่เสนอ
PR7000062040019
225.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี บิสซิเนส
PR7000062040021
อิงค์ / ราคาที่เสนอ 5,724.50 บาท

5/4/2019

-

-

5/4/2019

-

-
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4672 ไมโครโฟนไร้สาย ชุดรับ-ส่ง ยีห่ ้อ Sherman รุน่
Mic-130 N จานวน 2 ชุด (Aqu.-ปากบ่อ bigtank)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,400.00
2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพานิชมาร์เก็ตติง้ จากัด / PR7000062040020 5/4/2019
ราคาที่เสนอ 2,380.00 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4673 วัสดุก่อสร้าง จานวน 2 รายการ (ซิลิโคนอีพ๊อกซีพ่ ุตตี้ 6
ชุด, เคเบิ้ลไทน์ 8นิ้ว 10 นิ้ว 12 นิ้ว รวม 8 ห่อ) Aqu.

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ / ราคาที่เสนอ
1,580.00 บาท

PR7000062040018

5/4/2019

-

-

4674 วัสดุการเกษตร จานวน 1 รายการ (อาร์ทีเมีย 9 กก.)
เพาะเลีย้ ง
4675 วัสดุการเกษตร จานวน 1 รายการ (ตัวอย่างสัตว์น้า หมึกสาย 50 ตัว)
4676 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
(เงินบริจาค-Aqu.)
4677 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 2 เที่ยว
(เงินบริจาค-Aqu.)
4678 วัสดุสานักงาน จานวน 8 รายการ (ป้ายอะคริลิค ขนาด
ต่าง ๆ 26 อัน) -รติมา-พิพิธภัณฑ์ เปลีย่ นชื่อตัวอย่าง
บนพิพิธภัณฑ์
4679 วัสดุเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 1 รายการ (มอเตอร์พัด
ลมคอยล์เย็น 2 ชุด) - ห้องจาหน่ายของที่ระลึก

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000062040015

5/4/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000062040032

9/4/2019

-

-

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000062040022

9/4/2019

-

-

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000062040036

11/4/2019

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาที่เสนอ
1,080.00 บาท
นางจันทนา ลิม้ งาม/ ราคาที่เสนอ
2,500.00 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 9,900.00 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 6,600.00 บาท
บริษัท บีทูเอส จากัด สาขาโรบินสัน/
ราคาที่เสนอ 861.00 บาท

PR7000062040043

11/4/2019

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
PR7000062040041
จากัด/ ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

11/4/2019

-

-

4680 วัสดุสานักงาน จานวน 4 รายการ (ธงชาติ 5 ผืน, ธง
สัญลักษณ์ ร.10 4 ผืน, ถ่าน AA 48 ก้อน, ตรายางหมึก
ในตัว 3 อัน)-สานักงานผูอ้ านวยการ
4681 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 2 เที่ยว
(เงินบริจาค-AQu.)

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

11/4/2019

-

-

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ว.พานิช กรุป๊ จากัด, ร้านข้าว PR7000062040044
โอ๊ตก๊อปปี้/ ราคาที่เสนอ 2,148.00
บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่ PR7000062040045
เสนอ 6,600.00 บาท

17/4/2019

-

-
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4682 จ้างเปลีย่ นคอมเพรสเซอร์แอร์ ขนาด 25,000 BTU
พร้อมเดินระบบใหม่ ห้องเครือ่ งมือวิจัย (ยีห่ ้อ Engineer
5201014011163=4120-001-0034/46)
4683 วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลืน่ (น้ามันดีเซล 200 ลิตร)
ใช้กับเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า เนื่องจากการไฟฟ้าจะดับไฟใน
วันที่ 25 เมย.62
4684 จ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ ขนาด 220,000 BTU
ในส่วนจัดแสดงสถานเลีย้ งสัตว์น้าเค็ม จานวน 1 งาน
4685 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 2 เที่ยว
(เงินบริจาค-Aqu.)
4686 วัสดุไฟฟ้าและปรับอากาศ จานวน 2 รายการ (มอเตอร์
พัดลมคอนเดนเซอร์ 1 ลุก, น้ายา R-22 5 กก.) ห้อง
บริการวิชาการคอมพิวเตอร์
4687 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 2 เที่ยว
(เงินบริจาค-Aqu.)
4688 ถุงผ้าคละสี จานวน 500 ใบ (ของที่ระลึกผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมโครงการเดินรณรงค์ ร่วมแยกขยะลดการใช้
ถุงพลาสติกใส่ใจสุ่งมีชีวิตในทะเล บริเวณชายหาดบาง
แสน ในวันที่ 7 มิย. 62) เงินบริจาค-โครงการร่วมใจลด
ขยะทะเล
4689 วัสดุการเกษตร (ตัวอย่างสัตว์น้า 4 รายการ) ปลาม้าน้า
ญ 10 ตัว, ก 7 ตัว, ล 1 ตัว, ปลาม้าน้าหนาม ล. 2 ตัว
(ตู้ E-9) เงินบริจาค-AQU
4690 น้ามันเชื้อเพลิง - ดีเซล 200 ลิตร ใช้สาหรับเครือ่ ง
กาเนิดไฟฟ้า ยีห่ ้อ Nissan (ไฟฟ้าดับ 25 เมย.62)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,800.00
9,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุง่ แอร์ / ราคาที่เสนอ
PR7000062040060 19/4/2019
9,800.00 บาท

6,200.00

6,200.00 เฉพาะเจาะจง

20,000.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดา มหานคร /
ราคาที่เสนอ 5,562.00 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR7000062040061

19/4/2019

-

-

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน รุง่ แอร์/ ราคาที่เสนอ 19,500.00 PR7000062040059
บาท

19/4/2019

-

-

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

19/4/2019

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่ PR7000062040057
เสนอ 6,600.00 บาท
บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
PR7000062040058
จากัด / ราคาที่เสนอ 2,600.00 บาท

19/4/2019

-

-

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000062040063

22/4/2019

-

-

22,500.00

22,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 6,600.00 บาท
นางภัทรานิษฐ์ รุจิโรจน์ทินภัทร/
ราคาที่เสนอ 22,500.00 บาท

PR7000062040064

23/4/2019

-

-

1,750.00

1,750.00 เฉพาะเจาะจง

นายอาพล เทียนเงิน / ราคาที่เสนอ PR7000062040069
1,740.00 บาท

23/4/2019

-

-

5,900.00

5,900.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
ราคาที่เสนอ 5,642.00 บาท

23/4/2019

-

-

หน ้า 398

PR7000062040066

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4691 วัสดุการเกษตร (อาหารสัตว์น้า 2 รายการ ปลาข้าง
เหลืองเล่ 12 กก. กุ้ง 2 กก.) เงินบริจาค-อาหารปลา
4692 จ้างพิมพ์อิงค์เจ็ทไวนิล ขึงโครงไม้ ขนาด 200x350 ม.
พร้อมติดตัง้ 1 ชุด, แสตนดี้ รูปควาย ขนาด 120x120ม.
1 ชุด - โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้าขอ
พรผูใ้ หญ่-ชมรมข้าราชการบานาญ ในวันที่ 26 เมย.62
ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,200.00
2,200.00 เฉพาะเจาะจง นางเอื้อมเดือน แสงสัตยา, นางอนงค์ PR7000062040070 23/4/2019
ยิม้ ละมัย/ ราคาที่เสนอ 2,200.00
บาท
4,500.00
4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีน อาร์ต/ ราคาที่เสนอ
PR7000062040071 23/4/2019
4,500.00 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

4693 งานจ้างเหมาบริการทาความสะอาและดูแลสวนของศูนย์
เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์
2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.ศูนย์เรียนรูโ้ ลกใต้
ทะเล)

14,160.00

14,160.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม. PO7000062040002
อินเตอร์เทค จากัด / ราคาที่เสนอ
14,160.00 บาท

24/4/2019

-

-

4694 จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่
ทรัพย์สิน ณ ศูนย์เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล บางแสน เงวดที่ 5
ดือนกุมภาพันธ์ 2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.ศูนย์
เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล)

32,960.00

32,960.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี
อินเตอร์การ์ด จากัด / ราคาที่เสนอ
32,960.00 บาท

PO7000062040001

24/4/2019

-

-

4695 วัสดุการเกษตร (ไข่ไรน้าเค็ม 1 โหล) เงินบริจาคอาหารปลา
4696 ค่าจ้างตรวจเช็คและซ่อมบารุง รถยนต์ตทู้ ะเบียน นค
5262 ชลบุรี ครบการใช้งานระยะทาง 300,000 กม.
เปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ งและเปลีย่ นอุปกรณ์ที่ชารุด 1
งาน (5203001010049)

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง

24/4/2019

-

-

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ ราคาที่
PR7000062040078
เสนอ 13,500.00 บาท
บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผูจ้ าหน่ายโต PR7000062040088
โยต้า จากัด สาขาหนองมนบางพระ /
ราคาที่เสนอ 20,279.71 บาท

26/4/2019

-

-

4697 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
(เงินบริจาค-Aqu.)
4698 ขอจัดซือ้ น้ามันประจาเดือนเมษายน 2562

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000062040089

29/4/2019

-

-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 9,900.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร ,
บริษัทบางจากกรีนเนต จากัด

PR0800062040001

1/4/2019

-

-

หน ้า 399

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4699 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดห้องรับรอง ห้อง 203 และ
228 อาคารมีชัย ฤชุพันธ์
4700 ขอจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศขนผลงานศิลปะไป
จัดทาโครงการเข้าร่วมจัดแสดงและจาหน่ายสินค้างาน
Craft Bangkok 2019 ณ ไบเทค บางนา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
700.00
700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนันท์ มาตแม้น
PR0800062040002 1/4/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0800062040003

2/4/2019

-

-

4701 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์
4702 ขอจัดซือ้ แก๊สเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์
4703 ขอจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศเดินทางไปศึกษา
นอกสถานที่ ณ งาน Crafts Bangkok 2019

4,282.36

4,282.36 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จากัด PR0800062040006

2/4/2019

-

-

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิชสิรีพาณิชย์

PR0800062040004

2/4/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0800062040005

2/4/2019

-

-

4704 ขอจัดจ้างซ่อมไฟฟ้าอาคารเซรามิกส์
4705 ขอจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศไปรับ -ส่ง
ศาสตราจารย์กิตติคุณวัฒนะ จูฑะวิภาต สอบปาก
วิทยานิพนธ์
4706 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดทาโครงการนิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรค์ การศึกษาดูงานศิลปกรรมไทย (ภาค
กลางและภาคตะวันตก)
4707 ขอจัดจ้างทาโปสเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดทาโครงการ
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ การศึกษาดูงานศิลปกรรม
ไทย (ภาคกลางและภาคตะวันตก)
4708 ขอจ้างเหมาทาความสะอาดห้องพักรับรอง ณ อาคารมี
ชัยฤชุพันธุ์ 2 ห้อง 228
4709 ขอเช่าบูธ เพื่อใช้ในการจัดทาโครงการ Smart
Creative คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา

13,390.00
5,800.00

13,390.00 เฉพาะเจาะจง
5,800.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุมารี เนื่องจานงค์
นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0800062040011
PR0800062040012

4/4/2019
4/4/2019

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR0800062040017

5/4/2019

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0800062040016

5/4/2019

-

-

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปิยะนันท์ มาตแม้น

PR0800062040023

9/4/2019

-

-

18,190.00

18,190.00 เฉพาะเจาะจง

11/4/2019

-

-

บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จากัด PR0800062040038

หน ้า 400

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4710 ขอจัดจ้างทาเอกสารประชาสัมพันธ์ ในการจัดทา
โครงการ Smart Creative คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.
บูรพา
4711 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์
4712 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดทาโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัล
คอนเทนต์ จาก Character Licensing (Art Toy) ภาค
ตะวันออก ครัง้ ที่ 1
4713 ขอจัดซือ้ หญ้า เพื่อมาตกแต่งภุุมิทัศน์ บริเวณด้านหน้า
อาคารเซรามิกส์
4714 ขอจัดจ้างเหมาทาความสะอาดห้องพักรับรอง ห้อง 203
และ 228 ณ อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ 2
4715 ขอจัดซือ้ หมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในการจัดทางานในคณะ
15,600 บ. สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ 39,200 บาท
4716 ขอจัดซือ้ วัสดุ ในการจัดทาโครงการแสดงนิทรรศการ
GAM Exhibition ภาพพิมพ์บูรพา ครัง้ ที่ 20

4717 ขอจัดจ้างทาเอกสารประชาสัมพันธ์ ในการจัดทา
โครงการแสดงนิทรรศการ GAM Exhibition ภาพพิมพ์
บูรพา ครัง้ ที่ 20

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,000.00
8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ
PR0800062040037 11/4/2019

2,400.01

2,400.01 เฉพาะเจาะจง

30,748.76

30,748.76 เฉพาะเจาะจง

2,000.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัทเซปทิลเลียน จากัด

PR0800062040061

19/4/2019

-

-

บริษัท อินฟินิท คราฟท์ จากัด

PR0800062040060

19/4/2019

-

-

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวแสงดาว แก้วไชย

PR0800062040065

22/4/2019

-

-

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปิยะนันท์ มาตแม้น

PR0800062040064

22/4/2019

-

-

54,800.00

54,800.00 เฉพาะเจาะจง

ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส

PR0800062040071

25/4/2019

-

-

12,248.00

12,248.00 เฉพาะเจาะจง

บ้านจิปาถะ , บริษัท ฮะเส็ง
PR0800062040075
ฮวดสเตชั่นเนอรี่ จากัด , ร้านดินสอสี
ขีดเขียน, ร้านไพรเวชค้าวัสดุ,
ร้านเฮ้งย่งไถ่, บริษัท บัณฑิตสเตชั่น
เนอรี่ จากัด, นางกรกมล เสริมศรี.
ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช ,ร้า
นลินสปอร์ต

25/4/2019

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านลูกน้าเซอร์วิส , นายไพรเดช
สุทธิเรือง

25/4/2019

-

-

หน ้า 401

PR0800062040074

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4718 ขอจ้างเหมาบริการรถหกล้อ ขนผลงานศิลปะ
โครงการแสดงนิทรรศการ GAM Exhibition ภาพ
พิมพ์บูรพา ครัง้ ที่ 20
4719 ขอจัดจ้างติดตัง้ ผลงานเพื่อใช้ในการจัดทาโครงการ
แสดงนิทรรศการ GAM Exhibition ภาพพิมพ์บูรพา
ครัง้ ที่ 20
4720 ขอจัดซือ้ แก๊ส เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์
4721 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถตูค้ ณะโลจิสติกส์
4722 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถเดินเอกสาร
4723 ขออนุมัติจ้างติดตัง้ กล่องใส่กระดาษทิชชู่
4724 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ แพ็ค
4725 ขออนุมัติซอื้ ตรายาง
4726 ค่าจ้างเหมาบริการรถบัส โครงการศึกษาดูงาน บจก. ได
กิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) วันที่ 26 เม.ย. 62
4727 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถชาเล้งเดินเอกสารและรับพัสดุ
คณะฯ
4728 ขออนุมัติซอื้ น้ามันเติมเครือ่ งปั้นไฟ
4729 ขออนุมัติซอื้ ผ้าห่มรองฝุน่
4730 ขออนุมัติซอื้ ธงร.10และธงชาติ
4731 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการชักอบรีดผ้า
4732 ขออนุมัติจัดซือ้ โครงการฟุตซอลสัมพันธ์คัพ ครัง้ ที่ 13

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,000.00
8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิด์ า ภูสว่า
PR0800062040073 25/4/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

8,800.00

8,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรพันธ์ อินทรโชติ

PR0800062040072

25/4/2019

-

-

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิชสิรีพาณิชย์

PR0800062040076

25/4/2019

-

-

บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม จากัด
หจก ธิดามหานคร
นายคณิตชัย ชานี
ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

PR1600062040010
PR1600062040009
PR1600062040032
PR1600062040030

1/4/2019
1/4/2019
4/4/2019
4/4/2019

-

-

10,000.00
400.00
400.00
4,800.00

10,000.00
400.00
400.00
4,800.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

1,130.00
6,000.00

1,130.00 เฉพาะเจาะจง
6,000.00 เฉพาะเจาะจง

แสนสุขกราฟฟิค
นายลือชา สมวิทย์

PR1600062040036
PR1600062040040

5/4/2019
10/4/2019

-

-

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง

หจก ธิดามหานคร

PR1600062040048

17/4/2019

-

-

หจก ธิดามหานคร
ร้าน เฮ้งจิบเฮง
ร้านจิปาถะ
สีหาดี ซัก อบ รีด
ศรีชลสปอร์ต,P.S.sport,PP sign
maker&Solution,สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
ม.บูรพา

PR1600062040045
PR1600062040047
PR1600062040049
PR1600062040050
PR1600062040055

18/4/2019
18/4/2019
19/4/2019
19/4/2019
19/4/2019

-

-

3,000.00
220.00
76.00
920.00
8,650.00

2,500.00
220.00
76.00
920.00
6,835.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

หน ้า 402

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4733 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์
คณะกรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ จานวน ๑ คัน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิระ พันธุมวนิช/ราคาที่ซอื้
วิทยาลัยการบริหารรัฐ 22/4/2562
4,000 บาท
กิจ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4734 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์
คณะกรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ จานวน ๑ คัน

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศิระ พันธุมวนิช/ราคาที่ซอื้
1,000 บาท

วิทยาลัยการบริหารรัฐ 22/4/2562
กิจ

-

-

4735 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ ห้อง QS1-208
เนื่องจากเครือ่ งปรับอากาศเสียงดังมาก จาเป็นต้องซ่อม
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (หมายเลข 5101014010081)

7,757.50

7,757.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900062040016

2/4/2562

-

-

4736 ขอเสนอซือ้ กรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
เพื่อตัง้ โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัว แสดงความจงรักภักดี และสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกรอบไทย

PR0900062040040

10/4/2562

-

-

4737 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งราชสักการะ ตัง้ โต๊ะหมู่ประดิษฐาน
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เพื่อแสดงความ
จงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในงานพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

4,400.00

4,400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PR0900062040039

10/4/2562

-

-

4738 ขอเสนอค่าเช่ารถตู้ เพื่อรับส่งผูแ้ ทนคณบดีไปประชุม
คณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
(กลุม่ 16 สถาบัน) ครัง้ ที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 19 เมย.62

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายประกิจ ท้วมพงษ์

PR0900062040036

10/4/2562

-

-

4739 ขอเสนอซือ้ ดอกไม้สด เพื่อใช้ในการรดน้าขอพรผูบ้ ริหาร
คณาจารย์อาวุโส โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
ประจาปี 2562 ในวันที่ 19 เม.ย. 2562

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปิยมาภรณ์ เรืองประดิษฐ์

PR0900062040057

11/4/2562

-

-

หน ้า 403

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4740 ขออนุมัติทาพานดอกไม้แห้งสีเหลือง เพื่อใช้ตกแต่งโต๊ะ
หมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
แสดงความจงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
800.00
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้นารีรัตน์
PR0900062040061 22/4/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4741 ขอเสนอจ้างรือ้ ถอนเครือ่ งปรับอากาศ เนื่องจาก
เครือ่ งปรับอากาศชารุด ซ่อมแซมมีราคาสูงไม่คมุ้ ค่า
จาเป็นต้องรือ้ ถอนเพื่อจาหน่ายครุภัณฑ์ (หมายเลข
ครุภัณฑ์ 5101014010076)

1,070.00

1,070.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900062040063

22/4/2562

-

-

4742 ขอเสนอซ่อมและทาความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
ห้องภาควิชาการจัดการเรียนรู้ และอาคารปฏิบัติการ
ชั่วคราว(เรือนดนตรีไทย)
4743 ขออนุมัติค่าจ้างทาสือ่ การสอน เพื่อใช้สาหรับ
ประกอบการแข่งขันโครงการประกวดความเป็นเลิศใน
การจัดการเรียนรูร้ ะดับอุดมศึกษาชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพฯ ในวันที่ 27-28 เม.ย. 2562

7,468.60

7,468.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900062040065

23/4/2562

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายเกียรติกุล พรมชาติ

PR0900062040077

24/4/2562

-

-

4744 ขอเสนอซือ้ น้าดืม่ สาหรับให้บริการคณาจารย์ นิสิต และ
เจ้าหน้าที่ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
4745 ขออนุมัติสงั่ ทาตรายาง จานวน 4 รายการ
4746 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมี จานวน 10 รายการ
4747 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมีพร้อมอุปกรณ์ จานวน 18
รายการ
4748 ขออนุมัติจ้างรถเหมารถบัสปรับอากาศโครงการสัมมนา
สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
จานวน 1 คัน (247)

140.00

140.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านน้าดืม่ บ้านและสวน

PR0900062040087

26/4/2562

-

-

680.00
76,610.00
30,280.00

680.00 เฉพาะเจาะจง
76,610.00 เฉพาะเจาะจง
30,280.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขกราฟฟิค / 680 บาท
บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ์

PR3700062050010
PR3700062050013

2/5/2019
3/5/2019

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จากัด PO3700062050001

8/5/2019

-

-

หน ้า 404

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4749 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์สานักงาน จานวน 43
รายการ (133)
4750 ขออนุมัติซ่อมบารุงรถตูป้ ระจาคณะเภสัชศาตร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR3700062050020 7/5/2019
10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

4751 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดสวนสมุนไพร ระหว่างวันที่ 1-2
และ 8-9 มิถุนายน 2562 (169)
4752 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมี 18 รายการ

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผูจ้ าหน่ายโต
โยต้า จากัด
นางราศรี สวัสเอื้อ 10,000 บาท

70,040.00

70,040.00 เฉพาะเจาะจง

4753 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมี จานวน 3 รายการ

25,630.00

25,630.00 เฉพาะเจาะจง

4754 ขออนุมัติจัดซือ้ ต้นไม้ในโครงการสวนสมุนไพร (ระยะที่
1) (169)
4755 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมี จานวน 56 รายการ
4756 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาซุม้ รับรองบัณฑิต
ผูส้ าเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 (123)

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

77,930.00
4,000.00

4757 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมี จานวน 7 รายการ
4758 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมปั๊มโซล่าเครือ่ งปั่นไฟ อาคารเรียน
5 ชั้น (172)
4759 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ในโครงการ
สัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปี 2562 (209)

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR3700062050057

13/5/2019

-

-

-

-

-

-

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จากัด PR3700062050065

14/5/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ไอดีเอ็มดี อินเตอร์ PR3700062050058
เทรดดิง้
ร้านลุง (หรัง่ ) /19,510.00 บาท
-

14/5/2019

-

-

-

-

-

77,930.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด
PR3700062050069
บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จากัด / 340 บ. ,ร้าน T ฮาร์ตแวร์ /
380 บ, ร้านเจียบฮวด/115 บ. ,
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด /
1,178 บาท

15/5/2019
-

-

-

87,350.00

87,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จากัด PR3700062050072

15/5/2019

-

-

38,500.00

38,500.00 เฉพาะเจาะจง

21/5/2019

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบร์ทเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น PO3700062050004
จากัด
บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จากัด PO3700062050005

23/5/2019

-

-

หน ้า 405

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4760 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ ในโครงการสวนสมุนไพร
(ระยะที่ 1) (169)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐธิดา บุญวาสนา/ 5,370 บ., วิศาล สุคันนา / 6,660 บ., บริษัท
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)/
6,810 บ., สัญชัย ฐิติวรารักษ์ /
2,500 บ.

4761 ขออนุมัติจ้างเหมาแม่บ้านรายวัน ระหว่างวันที่
25,26,30,31 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 2 มิถุนายน
2562 ภายในอาคาร 12 ชั้น บริเวณชั้น 1 และชั้น 2
คณะเภสัชศาสตร์ (127)

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

4762 ขออนุมัตจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ATEC เลขครุภัณฑ์
581500301000453 (172)
4763 ขออนุมัติเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสารประจาเดือนมิถุนายน
2562 (299)
4764 ขออนุมัติจัดซือ้ ยาเพื่อทาการทดลอง

3,000.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด วรกาญจน์ไทย
เซอร์วิส

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
-

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR3700062050094

23/5/2019

-

-

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR3700062050095

23/5/2019

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

29/5/2019

-

-

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง

-

-

-

4765 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จานวน 2 คัน โดย
มีเส้นทางคณะเภสัชศาตร์ ม.บูรพา - ราชบุรี (บ.
บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จากัด) จานวน 1 คัน
และเส้นทางคณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา - กรุงเทพ (บ.
ชุมชนเภสัชกรรม จากัด(มหาชน) จานวน 1 คัน วันที่
26 เมษายน 2562 (228)

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปปี้เออร์ PO3700062050006
จากัด
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา/ 22,000 บาท
บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จากัด PO3700062050007

29/5/2019

-

-

4766 ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม
4767 เปลีย่ นยางรถยนต์
4768 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

28,000.00
11,984.00
5,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง
11,984.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040033
PO8000062040056
PR8000062040039

1/4/2562
23/4/2562
1/4/2562

-

-

4769 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
4770 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

10,400.00
12,000.00

PR8000062040049
PR8000062040041

1/4/2562
1/4/2562

-

-

บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จากัด
ร้านแสนสุขการยาง
บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
10,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ยู.พี. กรุป๊ จากัด
12,000.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 406
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4771 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
12,600.00
12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จากัด PR8000062040036 1/4/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4772 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
4773 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

18,250.00
21,600.00

18,250.00 เฉพาะเจาะจง
21,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด
บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จากัด

PR8000062040054
PR8000062040055

1/4/2562
1/4/2562

-

-

4774 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
4775 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
4776 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

22,800.00
31,580.00
61,380.00

22,800.00 เฉพาะเจาะจง
31,580.00 เฉพาะเจาะจง
61,380.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040052
PR8000062040046
PR8000062040050

1/4/2562
1/4/2562
1/4/2562

-

-

4777 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี เมดิค จากัด
บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

PR8000062040042

1/4/2562

-

-

4778 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

84,958.00

84,958.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040047

1/4/2562

-

-

4779 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

86,400.00

86,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

PR8000062040045

1/4/2562

-

-

4780 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

89,383.00

89,383.00 เฉพาะเจาะจง

1/4/2562

-

-

4781 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000062040038
จากัด
บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด PR8000062040043

1/4/2562

-

-

4782 ขออนุมัติจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจาเดือนเมษายน
พ.ศ. 2562
4783 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 2
รายการ
4784 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งปั่น จานวน 3 เครือ่ ง
4785 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งเฝ้าระวังสัญญาณชีพแบบ Invasive
จานวน 1 เครือ่ ง
4786 ค่าบริการทางทันตกรรม (งานฟันปลอม) ประจาเดือน
เมษายน 2562

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จากัด

PO8000062040007

1/4/2562

-

-

49,220.00

49,220.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040007

1/4/2562

-

-

8,400.00
350,000.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง
350,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
อมรเลิศวิทย์
บริษัท โซวิค จากัด

PR8000062040005
PO8000062040005

1/4/2562
1/4/2562

-

-

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด

PO8000062040004

1/4/2562

-

-

หน ้า 407

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4787 ค่าบริการสลายนิ่ว
4788 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
เมษายน 2562
4789 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
เมษายน 2562
4790 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
เมษายน 2562
4791 จ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
4792 ซือ้ ยา Abiraterone acetate 500 mg tab (Zytiga)
จานวน 1 กล่อง
4793 ซือ้ ยา Alendron 70+VitD56 (FosamaxPlus) จานวน
300 กล่อง
4794 ซือ้ ยา CAPD 2 (1.5% Low Cal) เหลือง 5000 ml
จานวน 120 ถุง
4795 ซือ้ ยา Clopidogrel 75 mg (Apolets) จานวน 350
กล่อง
4796 ซือ้ ยา Degarelix 120 mg (Firmagon) 2 syr/box
(จ่ายทั้งกล่อง) จานวน 1 box
4797 ซือ้ ยา Ginkgo biloba extract 120 mg tab
(Tebonin forte) จานวน 150 กล่อง
4798 ซือ้ ยา Ledipasvir/Sofosbuvir 90/400 mg tab
(Ledvir) จานวน 3 กล่อง
4799 ซือ้ ยา Losartan 50 mg tab (Loranta) จานวน 350
กล่อง
4800 ซือ้ ยา Oxytocin 10 iu/1 ml inj (Synthocinon)
จานวน 5 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
15,000.00
15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโรแลด จากัด
PO8000062040008 2/4/2562
50,000.00
50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จากัด
PO8000062040003 1/4/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี PR8000062040018

1/4/2562

-

-

50,170.00

50,170.00 เฉพาะเจาะจง

1/4/2562

-

-

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ PO8000062040002
จากัด
บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จากัด
PO8000062040006

1/4/2562

-

-

33,999.25

33,999.25 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040031

1/4/2562

-

-

98,547.00

98,547.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062040032

1/4/2562

-

-

94,920.00

94,920.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062040028

1/4/2562

-

-

94,500.00

94,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040025

1/4/2562

-

-

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062040037

1/4/2562

-

-

75,756.00

75,756.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062040026

1/4/2562

-

-

16,799.98

16,799.98 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040030

1/4/2562

-

-

97,370.00

97,370.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062040056

1/4/2562

-

-

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จากัด

PR8000062040057

1/4/2562

-

-

หน ้า 408

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4801 ซือ้ ยา Para 300 + CODeine 15 mg tab
(Codigesic) จานวน 100 กล่อง
4802 ซือ้ ยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml
(Prevnar) จานวน 20 dose
4803 ซือ้ ยา Sevoflurane 250 ml inj (Sevorane) จานวน
15 ขวด
4804 ซือ้ ยา Sulodexide 250 LSU tab (Vessel) จานวน
60 กล่อง
4805 ซือ้ ยา Vitamin D3 0.25 mcg cap (Calcit SG)
จานวน 300 กล่อง
4806 ซือ้ ยา Water (sterile) 450 ml (Hydrox Prefilled
Humidifier) จานวน 500 ชุด
4807 ซือ้ ยา cefTRlaxone 1 gm inj (Cef3) จานวน 3000
vial
4808 ซือ้ ยา dT vaccine 0.5 ml (Bio Td) จานวน 200 box

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
17,100.00
17,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จากัด
PR8000062040051 1/4/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

41,387.60

41,387.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062040034

1/4/2562

-

-

98,065.50

98,065.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062040024

1/4/2562

-

-

85,386.00

85,386.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062040040

1/4/2562

-

-

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040048

1/4/2562

-

-

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จากัด

PR8000062040044

1/4/2562

-

-

80,250.00

80,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062040053

1/4/2562

-

-

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบโอวาลิส จากัด

PR8000062040027

1/4/2562

-

-

4809 ซือ้ อ๊อกซิเจนชนิดท่อ
4810 ซือ้ อ๊อกซิเจนชนิดท่อ

3,755.70
5,029.00

3,755.70 เฉพาะเจาะจง
5,029.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040016
PR8000062040015

1/4/2562
1/4/2562

-

-

4811 ซ่อมรถทะเบียน กฉ 6483 และเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ ง
รถทะเบียน นค 6733
4812 เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 10 เครือ่ ง
4813 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

5,600.00

5,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จากัด
บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
นายปรีชา มุทิตานนท์

PR8000062040014

1/4/2562

-

-

89,819.99
4,280.00

89,819.99 เฉพาะเจาะจง
4,280.00 เฉพาะเจาะจง

1/4/2562
1/4/2562

-

-

4,922.00

4,922.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จากัด
PR8000062040012
บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ PR8000062040035
ไทย) จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062040125
จากัด

2/4/2562

-

-

4814 ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

หน ้า 409

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4815 ซือ้ ยา Varicella 0.5 ml (Varivax) (อีสุกอีใส) จานวน
40 vial , HPV vac Quadrivalent 0.5 ml (Gardasil)
จานวน 30 dose
4816 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
4817 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
97,102.50
97,102.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062040072 2/4/2562

10,000.00
36,250.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง
36,250.00 เฉพาะเจาะจง

4818 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

40,500.00

40,500.00 เฉพาะเจาะจง

4819 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

80,731.00

80,731.00 เฉพาะเจาะจง

4820 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการทางการแพทย์

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง

4821 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

3,424.00

3,424.00 เฉพาะเจาะจง

4822 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4823 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

3,500.00
4,280.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง
4,280.00 เฉพาะเจาะจง

4824 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

4,600.00

4,600.00 เฉพาะเจาะจง

4825 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

4,896.00

4,896.00 เฉพาะเจาะจง

4826 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

6,366.50

6,366.50 เฉพาะเจาะจง

4827 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4828 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

7,200.00
10,000.00

4829 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

10,700.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
PR8000062040109
บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) PR8000062040111
จากัด
บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จากัด PR8000062040112

2/4/2562
2/4/2562

-

-

2/4/2562

-

-

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย

PR8000062040113

2/4/2562

-

-

PR8000062040117

2/4/2562

-

-

PR8000062040102

2/4/2562

-

-

PR8000062040094
PR8000062040090

2/4/2562
2/4/2562

-

-

PR8000062040095

2/4/2562

-

-

PR8000062030324

2/4/2562

-

-

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จากัด
10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิมอินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น
จากัด
10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
หน ้า 410

PR8000062040123

2/4/2562

-

-

PR8000062040100
PR8000062040080

2/4/2562
2/4/2562

-

-

PR8000062040075

2/4/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
4830
4831
4832
4833

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
11,500.00
11,500.00 เฉพาะเจาะจง
13,482.00
13,482.00 เฉพาะเจาะจง
26,500.00
26,500.00 เฉพาะเจาะจง
28,890.00
28,890.00 เฉพาะเจาะจง

4834 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

30,800.00

30,800.00 เฉพาะเจาะจง

4835 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4836 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

36,380.00
39,055.00

36,380.00 เฉพาะเจาะจง
39,055.00 เฉพาะเจาะจง

4837 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4838 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

39,590.00
41,730.00

39,590.00 เฉพาะเจาะจง
41,730.00 เฉพาะเจาะจง

4839 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4840 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

43,700.00
43,870.00

43,700.00 เฉพาะเจาะจง
43,870.00 เฉพาะเจาะจง

4841 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

49,800.00

49,800.00 เฉพาะเจาะจง

4842 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4843 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

55,579.00
56,000.00

55,579.00 เฉพาะเจาะจง
56,000.00 เฉพาะเจาะจง

4844 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4845 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

59,500.00
63,000.00

59,500.00 เฉพาะเจาะจง
63,000.00 เฉพาะเจาะจง

4846 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4847 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4848 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

63,820.00
65,200.00
68,850.00

63,820.00 เฉพาะเจาะจง
65,200.00 เฉพาะเจาะจง
68,850.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท บิซิคอม จากัด
บริษัท เมดิไทม์ จากัด
บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จากัด
บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ฟีนิกซ์ เอ็กเซล จากัด
บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท บางกอกยูนิเทรด จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จากัด
บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด

หน ้า 411

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062040098 2/4/2562
PR8000062040099 2/4/2562
PR8000062040119 2/4/2562
PR8000062040122 2/4/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062040092

2/4/2562

-

-

PR8000062040085
PR8000062040114

2/4/2562
2/4/2562

-

-

PR8000062040101
PR8000062040074

2/4/2562
2/4/2562

-

-

PR8000062040082
PR8000062040120

2/4/2562
2/4/2562

-

-

PR8000062040076

2/4/2562

-

-

PR8000062040103
PR8000062040091

2/4/2562
2/4/2562

-

-

PR8000062040083
PR8000062040096

2/4/2562
2/4/2562

-

-

PR8000062040084
PR8000062040081
PR8000062040079

2/4/2562
2/4/2562
2/4/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4849 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4850 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4851 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4852 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4853 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
70,000.00
70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
70,000.00
70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
70,000.00
70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
72,118.00
72,118.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
80,900.00
80,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส่ ์ จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062040077 2/4/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062040118

2/4/2562

-

-

PR8000062040116
PR8000062040104

2/4/2562
2/4/2562

-

-

PR8000062040121

2/4/2562

-

-

4854 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

85,000.00

85,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส่ ์ จากัด PR8000062040078

2/4/2562

-

-

4855 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040115

2/4/2562

-

-

4856 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดเก็บและกาจัดขยะมูลฝอย
ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
4857 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งปรับอากาศ จานวน 1 เครือ่ ง
4858 ค่าบริการเครือ่ งเลเซอร์ธูเลีย่ ม

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO8000062040011

2/4/2562

-

-

49,520.00
75,000.00

49,520.00 เฉพาะเจาะจง
75,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO8000062040010
PO8000062040018

2/4/2562
4/4/2562

-

-

4859 ซือ้ ยา Budesonide 0.5 mg/2 ml (Pulmicort
Respule) จานวน 50 กล่อง
4860 ซือ้ ยา Ciprofloxacin 200 mg inj 100 ml (Cifloxin)
จานวน 500 vial , Furosemide 500 mg tab
(Furetic) จานวน 30 กล่อง
4861 ซือ้ ยา D 5 W 1000 ml จานวน 120 ถุง , D 10 S 500
ml จานวน 60 ถุง
4862 ซือ้ ยา Fluti P137+Azeastine 50 nas spray 120d
(Dymista) จานวน 30 กล่อง

33,223.50

33,223.50 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040061

2/4/2562

-

-

53,928.00

53,928.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์
ณัฐแอร์
บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซีย่ ์ เซอร์วิส
เซส จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062040069

2/4/2562

-

-

5,640.00

5,640.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062040067

2/4/2562

-

-

18,650.10

18,650.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062040062

2/4/2562

-

-

หน ้า 412

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4863 ซือ้ ยา GliPlzide 5 mg (Glycediab) จานวน 300
กล่อง , Vaseline 50 gm (Pharma's Choice) จานวน
100 กระปุก
4864 ซือ้ ยา HydrALAzine 25 mg tab (Cesoline) จานวน
100 กล่อง
4865 ซือ้ ยา Me TROnidazole 500 mg inj 100 ml
(Mepagyl) จานวน 500 vial , ParaCETamol 500
mg tab (Sara) จานวน 100 กล่อง
4866 ซือ้ ยา Mitomycin C 2 mg inj (Vesimycin) จานวน
10 vial
4867 ซือ้ ยา Omega 3 acid ethyl ester 1 gm cap
(Omacor) จานวน 60 ขวด
4868 ซือ้ ยา Sildenafil 100 mg tab (Sidegra) จานวน 200
กล่อง , Tenofovir (TDF) 300 mg tab (GPO)
จานวน 100 ขวด , Pyrazinamide 500 mg tab
(PZA) จานวน 5 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
35,300.00
35,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จากัด
PR8000062040068 2/4/2562
(มหาชน)

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

66,200.00

66,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จากัด

PR8000062040060

2/4/2562

-

-

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด

PR8000062040065

2/4/2562

-

-

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จากัด PR8000062040089

2/4/2562

-

-

47,780.21

47,780.21 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062040063

2/4/2562

-

-

62,450.00

62,450.00 เฉพาะเจาะจง

องค์การเภสัชกรรม

PR8000062040073

2/4/2562

-

-

4869 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
4870 ขอซือ้ Battery Back-up Display

8,220.00
17,976.00

8,220.00 เฉพาะเจาะจง
17,976.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040107
PO8000062040029

2/4/2562
5/4/2562

-

-

4871 ขอซือ้ CONTROL SUCTION #12 จานวน 4,000 เส้น

45,600.00

45,600.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
บริษัท เอ็น พี อาร์ ไซน์ แอนด์ เมดิ
คอล จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด

PR8000062040146

3/4/2562

-

-

4872 ขอซือ้ PRONTOSAN SOLUTION 350 ML จานวน 20
ชิ้น
4873 ขอซือ้ ULSONA GEL(1*4L) (B) บรรจุถัง จานวน 30
ถัง
4874 ขอซือ้ ถุงมือตรวจโรคศรีตรังโกล์ฟ เบอร์ XS จานวน
800 กล่อง
4875 ขอซือ้ วอล์กเกอร์ จานวน 24 ชิ้น

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040137

3/4/2562

-

-

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เฟอร์โน่ จากัด

PR8000062040142

3/4/2562

-

-

91,200.00

91,200.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล

PR8000062040145

3/4/2562

-

-

PR8000062040138

3/4/2562

-

-

9,244.80

9,244.80 เฉพาะเจาะจงหน ้า 413
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4876 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
46,866.00
46,866.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062040148 3/4/2562

4877 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 2 รายการ

50,320.00

50,320.00 เฉพาะเจาะจง

4878 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 3 รายการ

75,400.00

75,400.00 เฉพาะเจาะจง

4879 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 5 รายการ

36,698.00

36,698.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด

4880 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 7 รายการ

28,200.00

4881 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4882 ขออนุมัติค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะ
นอนหลับ Sleep Test แบบ PSG ประจาเดือนเมษายน
2562
4883 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยหายใจความดันบวก จานวน 1
เครือ่ ง
4884 ขออนุมัติซอื้ แบตเตอร์รสี่ าหรับเครือ่ งอมือทางการแพทย์
4885 ซือ้ ยา DTPa+IPV+HIB 0.5 ml (Pentaxim) จานวน
50 dose
4886 ซือ้ ยา Fat emulsion inj 20% 250 ml
(Otsulip/Intralipid) จานวน 50 ถุง
4887 ซือ้ ยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) จานวน
3000 ถุง
4888 ซือ้ ยา NitroGLYcerine 50 mg/10 ml (Vasonit)
จานวน 20 amp
4889 ซือ้ ลูกประคบสมุนไพร
4890 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062040136

3/4/2562

-

-

PR8000062040133

3/4/2562

-

-

PR8000062040141

3/4/2562

-

-

28,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จากัด PR8000062040139

3/4/2562

-

-

31,850.00
49,000.00

31,850.00 เฉพาะเจาะจง
49,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จากัด
บริษัท สยามนิวเทค จากัด

PR8000062040127
PO8000062040017

3/4/2562
3/4/2562

-

-

55,000.00

55,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนต์เมด จากัด

PR8000062040131

3/4/2562

-

-

13,200.00

13,200.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. โนเบิล เมด แอนด์ เทค

PR8000062120274

3/4/2562

-

-

45,475.00

45,475.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062040152

3/4/2562

-

-

14,445.00

14,445.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062040150

3/4/2562

-

-

87,000.00

87,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040149

3/4/2562

-

-

2,996.00

2,996.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ภิญโญฟาร์มาซี

PR8000062040151

3/4/2562

-

-

PR8000062040154
PR8000062040155

3/4/2562
3/4/2562

-

-

7,200.00
80,000.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง ใบสาคัญค้างจ่าย
80,000.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 414
บริษัท พิลโก้ จากัด

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
4891
4892
4893
4894

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ซือ้ อ๊อกซิเจนชนิดท่อ
3,081.60
3,081.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จากัด
ขอซือ้ Battery Lithum 9V.
3,400.00
3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย)
จากัด
ซือ้ comply EO
5,724.50
5,724.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
ซือ้ ยา DTPa+lPV+HIB+HB (Hexaxim) จานวน 50 vial
69,015.00
69,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062040153 3/4/2562
PR8000062040134 3/4/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062040167

4/4/2562

-

-

PR8000062040158

4/4/2562

-

-

4895 ซือ้ โทรศัพท์ไร้สาย จานวน 1 เครือ่ ง
4896 ซือ้ ยา Hista Oph e.d 10 ml (Allergis) จานวน 600
ขวด
4897 ซือ้ ยา Hydrocortisone 10 mg tab (Cortef) จานวน
50 ขวด
4898 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ
4899 ซือ้ ยา Eperisone HCl 50 mg tab (Myonal) จานวน
45 Pack
4900 13.5FR x 20 cm (8'') Silicone Double Lumen
Temporary Set จานวน 5 Set
4901 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

15,000.00
9,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด

PR8000062040170
PR8000062040160

4/4/2562
4/4/2562

-

-

56,710.00

56,710.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062040159

4/4/2562

-

-

47,000.00
95,818.50

47,000.00 เฉพาะเจาะจง
95,818.50 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040166
PR8000062040157

4/4/2562
4/4/2562

-

-

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยก๊อส จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จากัด

PR8000062040183

5/4/2562

-

-

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040181

5/4/2562

-

-

4902
4903
4904
4905

24,400.00
31,200.00
600.00
30,000.00

PR8000062040182
PR8000062040184
PR8000062040194
PO8000062040030

5/4/2562
5/4/2562
5/4/2562
5/4/2562

-

-

PO8000062040028

5/4/2562

-

-

PR8000062040191
PR8000062040193

5/4/2562
5/4/2562

-

-

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ค่าจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าบริการสลายนิ่ว ESWL จานวน 2 ราย

4906 จ้างรถเอกซเรย์เคลือ่ นที่ด้วยระบบดิจิตอลพร้อมบาร์โค๊ด
ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562
4907 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
4908 ซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

214,725.00
3,251.25
4,000.00

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
จากัด
24,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอร์สัน กรุป๊ จากัด
31,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอร์สัน กรุป๊ จากัด
600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซีย่ ์ เซอร์วิส
เซส จากัด
214,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์
จากัด
3,251.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จากัด
4,000.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 415
บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4909 ซือ้ วัสดุในโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็ง
ลาไส้ฝหญ่และลาไส้ตรง ปี 62
4910 ขอซือ้ ถุงมือผ่าตัด STERILE #6.5 จานวน 40 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,648.75
9,648.75 เฉพาะเจาะจง ใบสาคัญค้างจ่าย
PR8000062040190 5/4/2562
20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

4911 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

4912 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
4913 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

75,000.00
19,260.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง
19,260.00 เฉพาะเจาะจง

4914 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

23,005.00

23,005.00 เฉพาะเจาะจง

4915 ซือ้ ยา Water for injection 10 ml (SWI) V&V
จานวน 10000 amp , N.S.S 0.9% 1000 ml จานวน
2000 ถุง
4916 ซือ้ ยา D 5 S/2 1000 ml จานวน 1000 ถุง
4917 ซือ้ ยา Diosmin 450+Hesperidin 50 mg tab
(Daflon) จานวน 380 กล่อง
4918 ซือ้ ยา Gaviscon liq 150 ml จานวน 600 ขวด

83,000.00

83,000.00 เฉพาะเจาะจง

31,300.00
97,584.00

31,300.00 เฉพาะเจาะจง
97,584.00 เฉพาะเจาะจง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

4919 ซือ้ ยา Sucralfate 1 gm/5 ml sus 60 ml (Ulcefate)
จานวน 200 ขวด
4920 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

21,400.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ไซเอนซ์เมด จากัด

PR8000062040207

9/4/2562

-

-

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
จากัด
บริษัท ซี เมดิค จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จากัด

PR8000062040201

9/4/2562

-

-

PR8000062040200
PR8000062040204

9/4/2562
9/4/2562

-

-

PR8000062040202

9/4/2562

-

-

PR8000062040195

9/4/2562

-

-

PR8000062040199
PR8000062040197

9/4/2562
9/4/2562

-

-

PR8000062040198

9/4/2562

-

-

21,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062040196

9/4/2562

-

-

32,500.00

32,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จากัด PR8000062040206

9/4/2562

-

-

4921 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040209

10/4/2562

-

-

4922 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 1 เครือ่ ง
4923 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 10 เครือ่ ง
4924 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 10 เครือ่ ง

11,000.00
99,885.00
90,000.00

PR8000062040217
PR8000062040216
PR8000062040215

10/4/2562
10/4/2562
10/4/2562

-

-

บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จากัด
99,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จากัด
90,000.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 416
บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จากัด

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4925 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาระบบผลิตน้าบริสุทธิ์
4926 ซือ้ ยา Oxymetazol 0.025% 10 ml (Oxymet) nasal
drop จานวน 200 ขวด
4927 ขอซือ้ Conforming Elastic Bandage 10 cm *4.5
m. (ผ้าพันแผลแบบยืดได้ขนาด 4 นิ้ว) จานวน 450 โหล

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
37,450.00
37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จากัด
PO8000062040043 11/4/2562

-

11/4/2562

-

-

75,114.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล

PR8000062040237

17/4/2562

-

-

16,585.00

16,585.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040245

17/4/2562

-

-

4929 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

3,745.00

3,745.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040234

17/4/2562

-

-

4930 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4931 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

25,250.00
38,520.00

25,250.00 เฉพาะเจาะจง
38,520.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040235
PR8000062040232

17/4/2562
17/4/2562

-

-

2,850.00

2,850.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด

PR8000062040242

17/4/2562

-

-

62,500.00

62,500.00 เฉพาะเจาะจง

17/4/2562

-

-

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062040233
จากัด
บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000062040244

17/4/2562

-

-

33,400.00

33,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด

PR8000062040231

17/4/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000062040240

17/4/2562

-

-

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000062040243

17/4/2562

-

-

17/4/2562

-

-

4934 ซือ้ Neonate cuff Single tube 14-21.5 cm ของ
เครือ่ งวัดความดัน
4935 ซือ้ ยา D 5 S/3 1000 ml จานวน 500 ถุง , Water
(sterille) 1000 ml (AS) จานวน 600 ขวด
4936 ซือ้ สายวัดค่า Spo2 ของเครือ่ งติดตามสัญญาณชีพ
จานวน 1 สาย
4937 ซือ้ แบตเตอรี่ 4.8V for Omron ของเครือ่ งวัดความดัน
โลหิต จานวน 2 ก้อน
4938 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

75,114.00

-

PR8000062040221

4932 ซือ้ แบตเตอรี่ 9.6V 1200 mAh ของเครือ่ งให้
สารละลายทางหลอดเลือดดา จานวน 3 อัน
4933 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

6,420.00 เฉพาะเจาะจง

ข้อเสนอแนะ

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด

4928 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 2 รายการ

6,420.00

ปัญหำและอุปสรรค

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 417
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด

PR8000062040236

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4939 ขอซือ้ IV Solution Administration Set จานวน 500
ชิ้น
4940 ุอAdult
ซ์
cuff Double 27-35cm. /ลูกบีบพร้อมวาล์ว
/สายท่อชนิดเกรียว
4941 ขอซือ้ ผ้าก๊อสพับ 4''*4'' 8 ชั้น X-RAY 10 ชิ้น ปลอด
เชื้อ จานวน 1000 ซอง
4942 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
29,425.00
29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062040262 18/4/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

33,900.00

33,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PO8000062040045

18/4/2562

-

-

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยก๊อส จากัด

PR8000062040256

18/4/2562

-

-

4,494.00

4,494.00 เฉพาะเจาะจง

18/4/2562

-

-

4943 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

5,900.00

5,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062040259
จากัด
บริษัท เทคโนเมดิคัล จากัด (มหาชน) PR8000062040269

18/4/2562

-

-

4944 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

5,992.00

5,992.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040263

18/4/2562

-

-

4945 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040266

18/4/2562

-

-

4946 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

7,190.40

7,190.40 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040261

18/4/2562

-

-

4947 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040258

18/4/2562

-

-

4948 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4949 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4950 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

16,000.00
24,000.00
32,100.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง
24,000.00 เฉพาะเจาะจง
32,100.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040255
PR8000062040268
PR8000062040264

18/4/2562
18/4/2562
18/4/2562

-

-

4951 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4952 ซือ้ 0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000 ml จานวน
3,120ขวด
4953 ซือ้ Battery 6V3.3AH for Dinamap จานวน 1 อัน

62,000.00
95,160.00

62,000.00 เฉพาะเจาะจง
95,160.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จากัด
บริษัท บางกอกยูนิเทรด จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จากัด
บริษัท สตาร์แล็บ จากัด

PR8000062040267
PR8000062040272

18/4/2562
18/4/2562

-

-

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000062030064

18/4/2562

-

-

หน ้า 418

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4954 ซือ้ Cuff สายเดีย่ วและสายคู่

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,080.00
4,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000062040248 18/4/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4955 ซือ้ ยา CAPD 10 (1.5% Low Cal) เหลือง 2000 ml
จานวน 120 ถุง
4956 ซือ้ ยา CMC sodium 0.5% e.d 15 ml (OPTIVE)
จานวน 800 ขวด
4957 ซือ้ ยา Cc Etonogestrel 68 mg implant
(Implanon) จานวน 30 กล่อง
4958 ซือ้ ยา Dexlansoprazole 60 mg cap (Dexilant)
จานวน 60 กล่อง
4959 ซือ้ ยา Formaldehyde 38% 450 ml (Formalin)
จานวน 156 ขวด , Podophylline paint 25% 15 ml
จานวน 60 ขวด
4960 ซือ้ ยา Guaiacolate 100/5 ml syr 60 ml (Fenesin)
จานวน 200 ขวด , Penicillin G Benzathine 1.2
mu inj (Retarpen) จานวน 200 vial ,
Triamcinolone Cream 0.1% 5 gm (GPO) จานวน
1000 หลอด , OmePRAzole 20 mg cap (GPO)
จานวน 1000 กล่อง

17,040.00

17,040.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062040252

18/4/2562

-

-

97,584.00

97,584.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040270

18/4/2562

-

-

54,891.00

54,891.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062040279

18/4/2562

-

-

97,840.80

97,840.80 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040277

18/4/2562

-

-

25,771.20

25,771.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จากัด

PR8000062040278

18/4/2562

-

-

76,800.00

76,800.00 เฉพาะเจาะจง

องค์การเภสัชกรรม

PR8000062040273

18/4/2562

-

-

4961 ซือ้ ยา HYDROXYChloroquine 200 mg
(HYdroQuin) จานวน 100 กล่อง
4962 ซือ้ ยา Hyaluronate Na 0.18% e.d (Vislube)
จานวน 100 กล่อง
4963 ซือ้ ยา INSulin Rl/NPH 30/70u/ml 3 ml (Gensulin
N30 30/70) จานวน 250 กล่อง
4964 ซือ้ ยา Nicergoline 10 mg tab (Sermion) จานวน
250 กล่อง

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040283

18/4/2562

-

-

96,086.00

96,086.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040276

18/4/2562

-

-

97,500.00

97,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000062040281

18/4/2562

-

-

92,287.50

92,287.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062040271

18/4/2562

-

-

หน ้า 419

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4965 ซือ้ ยา Tdap vac 0.5 mL
(TT+diphtheria+pertussis) (Adacel) จานวน 80
vial , Influenza vaccine 0.5 mL (Vaxigrip Tetra
NH) จานวน 200 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
93,732.00
93,732.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062040274 18/4/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4966 ซือ้ ยา Tenofovir300+Emtricitabine 200 tab
(TENO-EM) จานวน 150 ขวด
4967 ซือ้ ยา Tranxenamic 250 mg cap (Transamin)
จานวน 30 ขวด , Tranexamic 250 mg/5 ml inj
(TranSAmin) จานวน 10 กล่อง

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

องค์การเภสัชกรรม

PR8000062040275

18/4/2562

-

-

22,149.00

22,149.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล
เฮลท์แคร์ จากัด

PR8000062040284

18/4/2562

-

-

4968 ซือ้ ยา Yeast S. boulardil 282.5 mg (Bioflor 250)
จานวน 50 กล่อง
4969 ซือ้ สายต่อวัดออกซิเจนในเลือด จานวน 1 สาย

12,091.00

12,091.00 เฉพาะเจาะจง

18/4/2562

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062040280
จากัด
บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000062040251

18/4/2562

-

-

4970 ซือ้ แบตเตอรี่ เครือ่ งวัดความดันแบบอัตโนมัติ

1,350.00

1,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000062040250

18/4/2562

-

-

4971 ซือ้ แบตเตอรี่ และสายตรวจจับออกซิเจนในเลือดเด็ก

4,350.00

4,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000062040249

18/4/2562

-

-

4972 ขอซือ้ Pulse Oximeter Adhesive Sensor ทารก
จานวน 1 กล่อง
4973 Blood tubing Set NS-2060 No.15 (INT) จานวน
500 ชิ้น
4974 สมุดสรุปผลตรวจสุขภาพประจาปี
4975 ขออนุมัติซอื้ Diasteril 6L. จานวน 18 แกลลอน

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไพรม์เมดิคอล จากัด

PR8000062040260

18/4/2562

-

-

42,000.00

42,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000062040290

19/4/2562

-

-

32,000.00
31,644.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง
31,644.00 เฉพาะเจาะจง

โรงพิมพ์ชุนกราฟฟิก
PO8000062040050
บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062040286

19/4/2562
19/4/2562

-

-

4976 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 2
ชนิด
4977 ค่าบริการลับคมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

78,096.00

78,096.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062040285

19/4/2562

-

-

19/4/2562

-

-

8,527.90

8,527.90 เฉพาะเจาะจงหน ้า 420
บริษัท โปรเกรท เมดิคอล จากัด

PR8000062020351

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4978 ซือ้ Blood tubing Set NS-2060 No.15 (INT) จานวน
1,100 ชิ้น
4979 ซือ้ Elisio 210 HR จานวน 24 ชิ้น
4980 ซือ้ ยา Analgesic cream 30 gm (Flanil) จานวน
2000 หลอด
4981 ซือ้ ยา Atazanavir 300 mg (Reyataz) จานวน 15 ขวด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
92,400.00
92,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด
PR8000062040287 19/4/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

25,440.00
21,400.00

25,440.00 เฉพาะเจาะจง
21,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด

PR8000062040292
PR8000062040322

19/4/2562
19/4/2562

-

-

94,053.00

94,053.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040320

19/4/2562

-

-

4982 ซือ้ ยา Azithromycin 200 mg/5 ml syr 15 ml
(Onzet) จานวน 300 ขวด
4983 ซือ้ ยา Brimonidine 0.15 % e.d 5 ml (Alphagan)
จานวน 300 ขวด
4984 ซือ้ ยา Budesonide 64 mcg/P 120 D (Rhinocort
Aqua) จานวน 200 ชุด
4985 ซือ้ ยา ENOXaparin 4000 iu/0.4 ml (Clexane)
จานวน 50 กล่อง
4986 ซือ้ ยา Glucerna 400 gm จานวน 50 กระป๋อง
4987 ซือ้ ยา MORPhine 10 mg/1 ml inj จานวน 120
กล่อง , Pseudoephedrine 60 mg จานวน 6 box ,
Pseudoephedrine 30 mg/5 ml syr 60 ml จานวน
6 ลัง , Alprazolam 0.5 mg (Zolam 0.5) จานวน
100 กล่อง

30,816.00

30,816.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิง้ จากัด

PR8000062040323

19/4/2562

-

-

92,448.00

92,448.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040317

19/4/2562

-

-

28,999.14

28,999.14 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040299

19/4/2562

-

-

20,009.00

20,009.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062040296

19/4/2562

-

-

19,206.50
22,400.00

19,206.50 เฉพาะเจาะจง
22,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

PR8000062040316
PR8000062040315

19/4/2562
19/4/2562

-

-

4988 ซือ้ ยา Meropenam 1 gm inj (Mapenem) จานวน
750 vial
4989 ซือ้ ยา Mometasone 50 mcg nasal spray 140d
(NasonexAQ) จานวน 160 ชุด
4990 ซือ้ ยา NOREPlnephrine 4 mg/ 4 ml (N
EPl,Levophed) จานวน 500 amp

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062040311

19/4/2562

-

-

90,222.40

90,222.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062040297

19/4/2562

-

-

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062040293
จากัด

19/4/2562

-

-

หน ้า 421

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

4991 ซือ้ ยา PHENYtoin 250 mg/5 ml inj (Dilantin)
จานวน 15 กล่อง
4992 ซือ้ ยา Peptamen 430 gm จานวน 20 กระป๋อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
93,491.25
93,491.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062040291 19/4/2562
12,968.40

12,968.40 เฉพาะเจาะจง

4993 ซือ้ ยา Prucalopride 2 mg tab (Resolor) จานวน 50
box
4994 ซือ้ ยา Symbicort 160+4.5/D Rapihaler 120 dose
จานวน 10 box , Symbicort 160+4.5/D
Terbuhaler 120 dose จานวน 100 ชุด

77,896.00

77,896.00 เฉพาะเจาะจง

88,382.00

88,382.00 เฉพาะเจาะจง

4995 ซือ้ ยา Tears 2 Natear 10 ml (HPML 0.3% Pre)
จานวน 1500 ขวด
4996 ซือ้ ยา Triamcinolone 0.1 % 450 gm Cream
จานวน 10 กระปุก
4997 ซือ้ ยา มะระขี้นก 500 mg cap (70 cap) จานวน 20
ขวด , ยาชงชุมเห็ดเทศ 1.5 gm/ซอง (10 ซอง) จานวน
20 ซอง , ฟ้าทะลายโจร 400 mg cap (60 cap/
กระปุก) จานวน 300 ขวด , ประสะไพล 400 mg cap
(70 cap) จานวน 20 ขวด

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง

20,300.00

20,300.00 เฉพาะเจาะจง

5,029.00

5,029.00 เฉพาะเจาะจง

3,338.40
7,200.00
24,000.00

3,338.40 เฉพาะเจาะจง
7,200.00 เฉพาะเจาะจง
24,000.00 เฉพาะเจาะจง

39,590.00

39,590.00 เฉพาะเจาะจง

4998 ซือ้ อ๊อกซิเจนชนิดท่อ
4999 ซือ้ อ๊อกซิเจนชนิดท่อ
5000 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
5001 ขอซือ้ AMBU PERFIT ACE ADULT เฝือกพยุงคอชนิด
ปรับได้(ผูใ้ หญ่) จานวน 24 pc/ชิ้น
5002 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 ชนิด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062040318

19/4/2562

-

-

PR8000062040319

19/4/2562

-

-

PR8000062040313

19/4/2562

-

-

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062040312
จากัด
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ PR8000062040321
รีส์ จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000062040314
จากัด

19/4/2562

-

-

19/4/2562

-

-

19/4/2562

-

-

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จากัด
บริษัท นานาเวชภัณฑ์ จากัด
บริษัท เมส เทรดดิง้ จากัด

PR8000062040304

19/4/2562

-

-

PR8000062040306
PR8000062040310
PR8000062040333

19/4/2562
19/4/2562
22/4/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062040168

22/4/2562

-

-

หน ้า 422

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5003 ขอซือ้ IRUXOL MONO 15G จานวน 30 หลอด
5004 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
5005 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
5006 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
5007 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
5008 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
5009 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
5010 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
25,680.00
25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
20,351.40
20,351.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จากัด
32,100.00
32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
37,500.00
37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย
จากัด
53,928.00
53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
42,800.00
42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
59,920.00
59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
14,124.00
14,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

5011 ซือ้ Parafin Wax
5012 ซือ้ กระดาษบันทึกผลสาหรับเครือ่ ง EKG
5013 ซือ้ กระดาษเช็ดมือแบบยาว

10,000.00
29,000.00
72,000.72

10,000.00 ตกลงราคา
29,000.00 ตกลงราคา
72,000.72 ตกลงราคา

5014 ซือ้ ผงหมึก LaserJet HP CE 278 A

91,800.00

91,800.00 ตกลงราคา

5015 ซือ้ ยา AZAthioprine 50 mg (Imuprin) จานวน 50
กล่อง , Captopril 25 mg (Epsitron) จานวน 10
กล่อง
5016 ซือ้ ยา Alcohol Rub 300 ml (+Hibis 0.5%)
Microrubl 300 ml จานวน 500 ขวด
5017 ซือ้ ยา Amitriptyline 25 mg (GPO) จานวน 20 กล่อง

28,810.00

28,810.00 เฉพาะเจาะจง

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง

3,745.00

3,745.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062040351 22/4/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062040326
PR8000062040328

22/4/2562
22/4/2562

-

-

PR8000062040352

22/4/2562

-

-

PR8000062040327

22/4/2562

-

-

PR8000062040353

22/4/2562

-

-

PR8000062040325

22/4/2562

-

-

PR8000062040324

22/4/2562

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล
บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
บริษัท ฟาร์มาดิกา จากัด

PO8000062040051
PO8000062040052
PO8000062040055

22/4/2562
22/4/2562
22/4/2562

-

-

PO8000062040054

22/4/2562

-

-

PR8000062040335

22/4/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
องค์การเภสัชกรรม

PR8000062040332

22/4/2562

-

-

PR8000062040342

22/4/2562

-

-

หน ้า 423

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5018 ซือ้ ยา Azithromycin 250 mg e.d unit dose
(Azyter) จานวน 20 กล่อง
5019 ซือ้ ยา Ibuprofen 200 mg (Rabufen200) จานวน 5
ขวด,Dexamethasone 0.5 mg tab จานวน 1 ขวด,
Dexamethasone 4 mg tab (Dexafour) จานวน 2
กล่อง
5020 ซือ้ ยา METHOtrexate 50 mg/2 ml (Emthexate)
จานวน 20 vial
5021 ซือ้ ยา MMR vac รพ. (Masu) จานวน 20 vial
5022 ซือ้ ยา Proctosedyt Suppo 15 gm (Doproct)
จานวน 400 กล่อง
5023 ซือ้ ยา Silymarin 140 mg tab (Samarin) จานวน 50
กล่อง
5024 ขอซือ้ I INVASIVE PRESSURE TRANDUCER0 จานวน
40 ชิ้น
5025 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,992.00
5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062040331 22/4/2562
จากัด
2,612.94
2,612.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด
PR8000062040341 22/4/2562

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง

3,400.00
16,800.00

3,400.00 เฉพาะเจาะจง
16,800.00 เฉพาะเจาะจง

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

7,372.00

7,372.00 เฉพาะเจาะจง

5026 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
5027 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

40,000.00
43,500.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง
43,500.00 เฉพาะเจาะจง

5028 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

49,200.00

49,200.00 เฉพาะเจาะจง

5029 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

56,900.00

56,900.00 เฉพาะเจาะจง

3,000.00
8,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
8,000.00 เฉพาะเจาะจง

5030 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
5031 พลาสติกหดรัด สาหรับหุ้มฝาขวดแก้ว 500 ซีซี จานวน
5000 ชิ้น , พลาสติกหดรัด สาหรับหุ้มฝาขวดแก้ว 60
ซีซี จานวน 10000 ชิ้น

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) PR8000062040339
จากัด
บริษัท มาสุ จากัด
PR8000062040338
บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จากัด PR8000062040330

22/4/2562

-

-

22/4/2562
22/4/2562

-

-

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จากัด

PR8000062040334

22/4/2562

-

-

PR8000062040329

22/4/2562

-

-

PR8000062040359

23/4/2562

-

-

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ไลฟ์พลัส จากัด
บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จากัด

PR8000062040360
PR8000062040362

23/4/2562
23/4/2562

-

-

PR8000062040361

23/4/2562

-

-

PR8000062040363

23/4/2562

-

-

PR8000062040369
PR8000062040373

23/4/2562
23/4/2562

-

-

หน ้า 424

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5032 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
5033 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,922.00
4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062040366 23/4/2562
จากัด
7,500.00
7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพี เมดิคอล เซอร์วิส จากัด PR8000062040365 23/4/2562

5034 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
5035 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

7,500.00
22,000.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง
22,000.00 เฉพาะเจาะจง

5036 ซือ้ ยา Deferoxamine 500 mg inj (Desferal) จานวน
20 กล่อง , Donepezil 5 mg tab (Dozemo) จานวน
100 กล่อง
5037 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

92,769.00

92,769.00 เฉพาะเจาะจง

3,745.00

3,745.00 เฉพาะเจาะจง

5038 ซือ้ ยา Acetone 450 ml จานวน 24 ขวด , Syrup
450 ml จานวน 48 ขวด , Ethyl alcohol 70% 450
ml จานวน 504 ขวด , Propyl paraben 450 gm
จานวน 1 ขวด , Dextrose anhydrous powder 450
gm (Glucose powder) จานวน 5 กระป๋อง

33,167.46

33,167.46 เฉพาะเจาะจง

5039 ขอซ่อมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

40,660.00

40,660.00 เฉพาะเจาะจง

5040 ซือ้ วัสดุใช้ในโครงการฯ
5041 ซือ้ วัสดุโครงการฝึกอบรม
5042 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานว 1 รายการ

12,000.00
3,000.00
94,331.20

5043 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
5044 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 4 รายการ

39,840.00
48,727.80

5045 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

7,200.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

บริษัท แอสราส เมดิคอล จากัด
PR8000062040371
บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์ PR8000062040370
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062040372

23/4/2562
23/4/2562

-

-

23/4/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จากัด

PR8000062040367

23/4/2562

-

-

PR8000062040376

24/4/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
12,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสาคัญค้างจ่าย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสาคัญค้างจ่าย
94,331.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
39,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จากัด
48,727.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
7,200.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 425
บริษัท เฟิร์มเมอร์ จากัด

PO8000062040057

24/4/2562

-

-

PR8000062040378
PR8000062040377
PR8000062040380

25/4/2562
25/4/2562
26/4/2562

-

-

PR8000062040394
PR8000062040392

29/4/2562
29/4/2562

-

-

PR8000062040390

29/4/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5046 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
5047 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
5048 ซือ้ CAPD 10 (1.5% Low Cal) 2,000 ml จานวน
260 ถุง
5049 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
90,000.00
90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000062040389 29/4/2562
จากัด
98,093.00
98,093.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000062040388 29/4/2562
จากัด
36,920.00
36,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062040395 29/4/2562
4,922.00

4,922.00 เฉพาะเจาะจง

5050 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง

5051 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

12,500.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง

5052 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
5053 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

40,060.00
3,745.00

40,060.00 เฉพาะเจาะจง
3,745.00 เฉพาะเจาะจง

5054 ขอซือ้ Litholyme
5055 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

4,200.00
4,494.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง
4,494.00 เฉพาะเจาะจง

5056 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

5057 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

8,750.00

8,750.00 เฉพาะเจาะจง

5058 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง

5059 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
5060 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

23,000.00
32,100.00

23,000.00 เฉพาะเจาะจง
32,100.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062040382
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062040387
จากัด
บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จากัด PR8000062040386

29/4/2562

-

-

29/4/2562

-

-

29/4/2562

-

-

บริษัท ออโธพีเซีย จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด

PR8000062040384
PR8000062040383

29/4/2562
29/4/2562

-

-

PR8000062040399
PR8000062040405

30/4/2562
30/4/2562

-

-

PR8000062040397

30/4/2562

-

-

PR8000062040400

30/4/2562

-

-

PR8000062040406

30/4/2562

-

-

PR8000062040401
PR8000062040404

30/4/2562
30/4/2562

-

-

หน ้า 426

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5061 ขอซือ้ แผ่นเก็บตัวอย่างเลือดสาหรับตรวจค่าความ
เข้มข้นฮีโมโกลบินในเลือด
5062 ขอซืุอวั
้ สดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,800.00
4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลักซ์ เมดิคอล จากัด
PR8000062040398 30/4/2562
11,502.50

11,502.50 เฉพาะเจาะจง

5063 ค่าบริการทางทันตกรรม (งานฟันปลอม) ประจาเดือน
พฤษภาคม 2562
5064 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ ประจาเดือนพฤษภาคม 2562

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

50,170.00

50,170.00 เฉพาะเจาะจง

5065 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
พฤษภาคม 2562
5066 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

65,000.00

65,000.00 เฉพาะเจาะจง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

5067 ขอซือ้ Q2040T-90U โนวาซอร์บ ควิก 2/0 40 มม
1/2TC จานวน 20 โหล
5068 ขออนุมัติจัดซือ้ ช่อดอกไม้
5069 ขออนุมัติจัดซือ้ ช่อดอกไม้
5070 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร

27,559.99

27,559.99 เฉพาะเจาะจง

500.00
700.00
2,088.00

500.00 เฉพาะเจาะจง
700.00 เฉพาะเจาะจง
2,088.00 เฉพาะเจาะจง

1,500.00
3,000.00
2,000.00
500.00
600.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
500.00 เฉพาะเจาะจง
600.00 เฉพาะเจาะจง

4,000.00
2,500.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,500.00 เฉพาะเจาะจง

5071
5072
5073
5074
5075

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดทาป้ายไวนิล
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดการแสดงดนตรี
ขออนุมัติซอื้ ดอกไม้ พวงมาลัย และน้าอบไทย
ขออนุมัติซอื้ ดอกไม้ตกแต่งพาน
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

5076 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ
5077 ขออนุมัติซอื้ ไม้ประดับสาหรับตกแต่งบริเวณโต๊ะ
พระพุทธรูป
5078 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดทาเล่มสรุปโครงการ

500.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ PR8000062040402
ไทย) จากัด
บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด
PO8000062040067

30/4/2562

-

-

30/4/2562

-

-

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ PO8000062040062
จากัด
บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จากัด
PO8000062040064

30/4/2562

-

-

30/4/2562

-

-

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
kalaya florist 500.00
kalaya florist 700.00
นางสาวกนกศรี เปล่งปลัง่ 2,088.00

PR8000062040408

30/4/2562

-

-

PR8000062040407

30/4/2562

-

-

PR0400062040001
PR0400062040002
PR0400062040014

1/4/2562
1/4/2562
3/4/2562

-

-

ซีลลอสอาร์ตดีไซน์ 1,350.00
นายศุภวัฒน์ ชื่นชอบ 2,000.00
kalaya florist 2,000.00
kalaya florist 500.00
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
600.00
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
kalaya florist 800.00

PR0400062040019
PR0400062040026
PR0400062040023
PR0400062040020
PR0400062040027

4/4/2562
4/4/2562
4/4/2562
4/4/2562
4/4/2562

-

-

PR0400062040025
PR0400062040022

4/4/2562
4/4/2562

-

-

PR0400062040024

4/4/2562

-

-

500.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 427
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 480.00

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5079 ขออนุมัติซอื้ ไม้ประดับสาหรับจัดใส่รางรองรดน้า
5080 ขออนุมัติซอื้ กระดาษถ่ายเอกสาร
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092

ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก
ขออนุมัติซอื้ ดอกไม้ พวงมาลัย และน้าอบไทย
ขออนุมัติซอื้ ดอกไม้ พวงมาลัย และน้าอบไทย
ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก
ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก
ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก
ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก
ขออนุมัติจ้างผูจ้ ัดการศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาเด็กเล็ก
จ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก
ขออนุมัติซอื้ กระดาษชาระม้วนใหญ่
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้เมือง การ์เด้นท์ 2,000.00
1,020.01
1,020.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
1,020.01
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 3,000.00
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง kalaya florist 3,000.00
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ 1,000.00
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 6,000.00
330.00
330.00 เฉพาะเจาะจง นางเกษราภรณ์ อ่อนทอง 330.00
330.00
330.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา พินหอม 330.00
330.00
330.00 เฉพาะเจาะจง นางจิดาภา พิกุลงาน 330.00
3,500.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางรัตนา ชูกลิน่ 3,500.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062040021 4/4/2562
PR0400062040053 5/4/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0400062040051
PR0400062040044
PR0400062040045
PR0400062040047
PR0400062040057
PR0400062040056
PR0400062040055
PR0400062040054

5/4/2562
5/4/2562
5/4/2562
5/4/2562
9/4/2562
9/4/2562
9/4/2562
9/4/2562

-

-

นางสาวลินจง ดวงศรี 3,300.00
บริษัท คลีนเวฟ จากัด 15,299.93
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข
นางสาวกนกศรี เปล่งปลัง่ 1,525.00

PR0400062040058
PR0400062040067
PR0400062040066
PR0400062040068

9/4/2562
10/4/2562
10/4/2562
10/4/2562

-

-

3,300.00
15,299.93
330.00
1,525.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง
15,299.93 เฉพาะเจาะจง
330.00 เฉพาะเจาะจง
1,525.00 เฉพาะเจาะจง

5093 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายจานงค์ ญาติเจริญ 3,500.00

PR0400062040065

10/4/2562

-

-

5094 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
5095 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์

1,000.00
2,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 500.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 2,000.00

PR0400062040087
PR0400062040083

11/4/2562
11/4/2562

-

-

2,970.00
2,000.00
63,166.00

2,970.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
63,166.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062040078
PR0400062040084
PR0400062030127

11/4/2562
11/4/2562
11/4/2562

-

-

PR0400062040082

11/4/2562

-

-

5096 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก
5097 ขออนุมัติจ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
5098 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุเวชภัณฑ์
5099 ขออนุมัติเช่าสถานที่

7,490.00

นางนิสา แก่นสา 2,970.00
เอ็ม-เอส โฆษณา 960.00
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา
63,166.00
7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จากัด
7,490.00
หน ้า 428

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5100 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์
5101
5102
5103
5104
5105

ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ 18.9 ลิตร
ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ 18.9 ลิตร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติซอื้ วัสดุเชื้อเพลิง
ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร

5106
5107
5108
5109

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดทาวารสาร
ขออนุมัติซอื้ วัสดุ
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
961.00
1,400.00
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,400.00
980.00
980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 980.00
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00
395.00
395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส 395.00
1,724.00
1,724.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปลัง่ 1,724.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062040085 11/4/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0400062040090
PR0400062040089
PR0400062040099
PR0400062040098
PR0400062040097

17/4/2562
17/4/2562
18/4/2562
18/4/2562
18/4/2562

-

-

ร้านชลบุรีการพิมพ์ 54,000.00
ร้านจานชามบางแสน 1,500.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 7,806.15
ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
3,000.00
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
3,050.00
นางสาวกนกศรี เปล่งปลัง่ 2,592.00

PR0400062040096
PR0400062040105
PR0400062040103
PR0400062040113

18/4/2562
19/4/2562
19/4/2562
22/4/2562

-

-

PR0400062040116

23/4/2562

-

-

PR0400062040117

23/4/2562

-

-

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
2,686.00
นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00
นายจานงค์ ญาติเจริญ 4,600.00

PR0400062040115

23/4/2562

-

-

PR0400062040126
PR0400062040127

24/4/2562
24/4/2562

-

-

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
7,404.94
3,435.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
3,435.97
5,333.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
5,333.99
หน ้า 429

PR0400062040132

25/4/2562

-

-

PR0400062040128

25/4/2562

-

-

PR0400062040131

25/4/2562

-

-

54,000.00
1,500.00
7,806.15
3,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
7,806.15 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง

5110 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์

3,050.00

3,050.00 เฉพาะเจาะจง

5111 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร

2,592.00

2,592.00 เฉพาะเจาะจง

5112 ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

5113 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
5114 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

1,000.00
4,600.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,600.00 เฉพาะเจาะจง

5115 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

7,404.94

7,404.94 เฉพาะเจาะจง

5116 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

3,435.97

5117 ขออนุมัติซอื้ กระดาษถ่ายเอกสาร

5,333.99

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5118 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์
5119 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
5120 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,050.00
3,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR0400062040129 25/4/2562
3,050.00
4,770.97
4,770.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR0400062040130 25/4/2562
4,770.97
2,496.00
2,496.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปลัง่ 2,496.00 PR0400062040159 30/4/2562

5121 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

5122 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ของที่ระลึก

1,285.00

1285.00 เฉพาะเจาะจง

5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130

ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุไฟฟ้า
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซักผ้าม่าน
ขอความเห็นชอบเสนอจัดจ้างทาป้ายไวนิล
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุทาสีตีเส้นจราจร
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุ
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ดอกไม้
ขอจัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
ขอจัดซือ้ Wristband (สายรัดข้อมือ)

56,700.00
27,920.00
4,000.00
30,446.85
9,801.20
12,700.00
3,800.00
68,854.50

56,700.00
27,920.00
4,000.00
30,446.85
9,801.20
12,700.00
3,800.00
68,854.50

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138

ขอจัดซือ้ วัสดุสานักงาน
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ธง
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุ
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ผ้าห่มเทา
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วอลเปเปอร์
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างจัดทาปกปริญญา
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างทาป้าย
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ HP Laserjet

2,700.25
48,000.00
11,397.75
14,500.00
9,000.00
40,000.00
72,000.00
5,800.00

2,700.25
48,000.00
11,397.75
14,500.00
9,000.00
40,000.00
72,000.00
5,800.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0400062040160
4,995.00
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0206062040203

30/4/2562

-

-

24/4/2019

-

-

กังสดาลฮาร์ดแวร์
ร้านโอ๋&นาย ผ้าม่าน
นางสาววลัญช์รัตน์ ทองระอา
ร้านไถ่เส็ง
ร้านไถ่เส็ง
มอธ ฟลาเวอร์
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น
แอนด์ เซอร์วิสเซส จากัด
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ร้านธงวันชาติ
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
นางสาวรมณี เลิศธนอนุสรณ์
ร้านโอ๋&นาย ผ้าม่าน
ร้านชลบุรีการพิมพ์
นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062040012
PR0206062040018
PR0206062040052
PR0206062040054
PR0206062040049
PR0206062040053
PR0206062040147
PR0206062040148

2/4/2019
2/4/2019
4/4/2019
4/4/2019
4/4/2019
4/4/2019
17/4/2019
17/4/2019

-

-

PR0206062040158
PR0206062040163
PR0206062040161
PR0206062040169
PR0206062040171
PR0206062040174
PR0206062040200
PR0206062040187

18/4/2019
19/4/2019
19/4/2019
22/4/2019
22/4/2019
22/4/2019
23/4/2019
23/4/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5139 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสาหรับผลิตรายการวีดิ
ทัศน์และทากราฟฟิก
5140 ขอความเห็นชอบเสนองานเปลีย่ นหลอด LED
5141 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างทาป้าย
5142 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังยางวงใหญ่
5143 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมตูเ้ ซฟ
5144 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ตาข่ายกันนก
5145 ขออนุมัติจัดซือ้ ค่าถ่ายเอกสาร 1 งาน
5146 ขออนุมัติจัดจ้างทาตรายาง 8 อัน จานวน 1 งาน
5147 ขออนุมัติจัดซือ้ สายสัญญาณเครือ่ งพิมพ์ USB 5 เมตร 1
อัน
5148 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ ห้อง 113
หอพักกองกิจการนิสิต 1 (หอ 14 เดิม) 1 เครือ่ ง
5149 ขออนุมัติจัดซือ้ ลูกลอย ขนาด 1'' 1 อัน
5150 ขออนุมัติจัดซือ้ ครุภัณฑ์ 2 รายการ
5151 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในโครงการ จานวน 1 งาน
5152 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก 1 ชุด
5153 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 คัน
5154 ขออนุมัติจัดซือ้ ธง รูป และเครือ่ งสักการะ จานวน 1 งาน
5155 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์พัฒนาพื้นที่ภายใน
มหาวิทยาลัย จานวน 1 งาน
5156 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้าย 1 งาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
29,981.40 29,981.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ทองไชยซัพพลาย PR0206062040204 24/4/2019
4,500.00
2,900.00
3,000.00
200.00
28,462.00

4,500.00
2,900.00
3,000.00
200.00
28,462.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นางสาวสุมารี เนื่องจานงค์
นางสาววลัญช์รัตน์ ทองระอา
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
นายกมล ฉิมพาลี
บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062040218
PR0206062040241
PR0206062040251
PR0206062040252
PR0206062040280

25/4/2019
26/4/2019
29/4/2019
29/4/2019
30/4/2019

-

-

PR0206062040019
PR0206062040041
PR0206062040040

2/4/2019
3/4/2019
3/4/2019

-

-

160.80
1,350.00
350.00

160.80 เฉพาะเจาะจง
1,350.80 เฉพาะเจาะจง
350.00 เฉพาะเจาะจง

19,260.00

19,260.00 เฉพาะเจาะจง

ณัฐแอร์

PR0206062040070

5/4/2019

-

-

495.00
39,900.00
2,300.00
950.13

495.00
39,900.00
2,300.00
2,000.00

หน่อยการไฟฟ้า
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จากัด สาขา
บางแสน
นายยุทธการ จุลสารวล
ร้านธงวันชาติ / บ้านใบบุญ

PR0206062040068
PO0206062040008
PR0206062040176
PR0206062040182

5/4/2019
17/4/2019
22/4/2019
22/4/2019

-

-

PR0206062040220
PR0206062040244

23/4/2019
26/4/2019

-

-

ไพรเวชค้าวัสดุ/นายทวีศักดิ์ จารัส
ฉาย/นางจุฑามาศ เนียมแกล้ว
ร้านรับทาป้ายโฆษณาทุกชนิด

PR0206062040254

29/4/2019

-

-

PR0206062040261

30/4/2019

-

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

2,700.00
3,799.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง
3,799.00 เฉพาะเจาะจง

35,219.00

38,750.00 เฉพาะเจาะจง

2,550.00

2,550.00 เฉพาะเจาะจง

หน ้า 431

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5157 ขออนุมัติจัดจ้างเปลีย่ นแบตเตอรี่ หลอดไฟ บารุงรักษา
รถยนต์โดยสารฯ Hyundai H-1 จานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,243.45
6,243.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ สแควร์ พลัส
PR3400062040023 24/4/2562
จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5158 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่ามาลัย
ข้อพระกร
5159 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดไส้
กรอง
5160 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาด
5161 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางวิไล ไทยเจริญ

PR0206062040055

4/4/2019

-

-

4,840.00

4,840.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.พลอยพันธุ์ กลิน่ วิชิต

PR0206062040262

30/4/2019

-

-

9,800.00

9,470.00 เฉพาะเจาะจง

นายมนตรี โฉมงาม

PR0206062040013

1/4/2019

-

-

510.00

510.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0206062030330

1/4/2019

-

-

5162 ขอความเห็นชอจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าตาข่าย
ฟุตบอล
5163 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

8,700.00

8,700.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062040181

22/4/2019

-

-

1,350.00

1,350.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน UP TO YOU Idea&Sport
Bangsaen
ร้านไถ่เส็ง

PR0206062040275

30/4/2019

-

-

5164 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดกีฬา

24,850.00

24,850.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุป๊ จากัด

PR0206062040264

30/4/2019

-

-

5165 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไว
นิล
5166 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ
5167 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์
ย-3924 เดือน เม.ย 2562
5168 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์บารุงรักษารถ,น้ายา
ล้างรถ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านซีลลอส อาร์ท ดีไซน์

PR0206062040267

30/4/2019

-

-

19,581.00

19,581.00 เฉพาะเจาะจง

ณัฐแอร์

PR0206062040165

22/4/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR1000062040001

1/4/2019

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด PR1000062040013
(มหาชน)

2/4/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5169 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถ วันที่ 5 เม.ย 2562
โครงการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน ณ บริษัท เอ็นพีซี เอ็นไว
รอนเม็ท เซอร์วิส จากัด
5170 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการรดน้าขอพร สา' สุข
สันต์สงกรานต์ 62
5171 ขออนุมัติเบิกเงินค่าไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมที่ 7
5172 ขออนุมัติเบิกเงินค่าไวนิลประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ 6
การจัดการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและการนาเสนอ
ข้อมูลด้วยการออกแบบอินโฟกราฟฟิกส์ทางด้าน
สาธารณสุข

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,619.00
1,619.00 เฉพาะเจาะจง บ.ศรีราชาทัวร์ จากัด
PR1000062040011 2/4/2019

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

500.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านนะโม ดอกไม้สด (โม)

PR1000062040012

2/4/2019

-

-

500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062040025

3/4/2019

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062040020

3/4/2019

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR1000062040027

3/4/2019

-

-

ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา

PR1000062040024

3/4/2019

-

-

5173 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกให้แก่วิทยากร ผูช้ ่วย
วิทยากรและสถานที่จัดอบรม
5174 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกมอบให้แก่วิทยากร
กิจกรรมที่ 7 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุข
5175 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มกิจกรรมที่ 6

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

22,500.00

22,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายพลากร บุญชู

PR1000062040021

3/4/2019

-

-

5176 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม กิจกรรมที่ 7

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายพลากร บุญชู

PR1000062040022

3/4/2019

-

-

5177 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดทาใบประกาศ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที่ 6
5178 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถบัส ในวันที่ 11 เม.ย
2562
5179 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์วิเคราะห์ตัวอย่าง

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062040026

3/4/2019

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศรีราชาทัวร์ จากัด

PR1000062040019

3/4/2019

-

-

27,935.56

27,935.56 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส. ซายน์
อุปกรณ์เคมี

PR1000062040030

4/4/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5180 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถ รับส่งคณาจารย์
บุคลากรและนิสิต เดินทางเข้าร่วมโครงการอาหาร
ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพชุมชนคนบางแสน
5181 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเครือ่ งโทรสาร Panasonic
5182 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทาป้ายไวนิลโครงการประชุม
วิชาการงานวิจัยด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย
5183 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษโปสเตอร์บาง,โฟม ใช้ใน
โครงการประชุมวิชาการงานวิจัยด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
5184 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรและ
กิจกรรมระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
5185 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562
5186 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวิจัย
โครงการประชุมวิชาการงานวิจัยด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
5187 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหลักสูตร
ปรับปรุง 59
5188 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร
Kyocera-FS1016
5189 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 70130559
หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภ่าพ
5190 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแก๊สออกซิเจนท่อบรรจุอ๊อกซิเย่นข
นาด 6 คิว ภาควิชาอนามัยสิง่ แวดล้อม

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง นายมร ชาวเหนือ
PR1000062040032 4/4/2019

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

360.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR1000062040040

5/4/2019

-

-

360.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านตะวันออกสติก๊ เกอร์

PR1000062040048

5/4/2019

-

-

110.00

110.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR1000062040049

5/4/2019

-

-

7,490.00

7,490.00 เฉพาะเจาะจง

บ.เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จากัด

PR1000062040047

5/4/2019

-

-

3,950.00

3,950.00 เฉพาะเจาะจง

5/4/2019

-

-

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา,ห้าง
PR1000062040045
หุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช,ร้านลัด
ดาวรรณ
ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์
PR1000062040050

5/4/2019

-

-

1,125.00

1,125.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062040051

9/4/2019

-

-

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062040052

9/4/2019

-

-

1,726.20

1,726.20 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062040060

10/4/2019

-

-

5,564.00

5,564.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงทรัพย์ อ๊อกซิเจ่น จากัด

PR1000062040063

11/4/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5191 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถ รับส่งอาจารย์
บุคลากรและนิสิตเดินทางเข้าร่วมประชุม ณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก
5192 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตะกร้าพลาสติก ภาควิชาอนามัย
สิง่ แวดล้อม
5193 ขออนุมัติเบิกเงินค่าไวนิลตาไก่และป้ายไวนิลโครงการ
สัมนาเชิงปฏิบัติการของนิสิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
5194 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกวิทยากรบรรยาย
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการของนิสิต สาขาวิชาอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย
5195 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการของนิสิต สาขาวิชาอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย
5196 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ
ของนิสิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระยุทธ ชอบใจ
PR1000062040066 11/4/2019

770.40

770.40 เฉพาะเจาะจง

740.00

740.00 เฉพาะเจาะจง

1,226.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส. ซายน์
อุปกรณ์เคมี
ร้านตะวันออกสติก๊ เกอร์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR1000062040065

11/4/2019

-

-

PR1000062040071

22/4/2019

-

-

1,226.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR1000062040078

22/4/2019

-

-

3,700.00

3,700.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข

PR1000062040067

22/4/2019

-

-

562.00

562.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR1000062040069

22/4/2019

-

-

5197 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษอิงค์เจ็ต ใช้ในโครงการ
สัมนาเชิงปฏิบัติการของนิสิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
5198 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Hp 49A
5199 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพิมพ์เกียรติบัตรโครงการเสริม
ศักยภาพสูก่ ารเป็นบัณฑิตสร้างเสริมสุขภาพ
5200 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเติมหมึกเครือ่ งพิมพ์ Canon MP287

1,140.00

1,140.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR1000062040070

22/4/2019

-

-

2,500.00
800.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง
800.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
ร้าน SP PRINT

PR1000062040072
PR1000062040090

22/4/2019
23/4/2019

-

-

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแอดวานซ์ พีซี

PR1000062040092

25/4/2019

-

-

5201 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา

3,567.00

3,567.00 เฉพาะเจาะจง

PR1000062040091

25/4/2019

-

-

ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส,นางสาวรุง่
รัตน์ แสงสุข
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5202 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารแบบทดสอบรายวิชา
70330859 ปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข
5203 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกมอบให้ผบู้ ริหาร
สถาบันการศึกษาด้านการสาธารณสุขจากภาครัฐและ
เอกชน ในการประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ครัง้ ุที่ 2/2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
238.00
238.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์
PR1000062040093 26/4/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน Target Plus

PR1000062040097

29/4/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR1000062040098

29/4/2019

-

-

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062040094

29/4/2019

-

-

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062040095

29/4/2019

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายนวนพ มุตตามระ

PR1000062040100

30/4/2019

-

-

5208 ขออนุมัติจัดทาสติก๊ เกอร์ทางเข้าสานักงานหอศิลป์ฯ

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง

PR0803062040002

2/4/2019

-

-

5209 ขออนุมัติจ้างทาตรายางงานสารบรรณ

390.00

390.00 เฉพาะเจาะจง

PR0803062040011

24/4/2019

-

-

5210 ซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง ขนมเบรค เพื่อใช้ในงาน
ประชุมสัมมนาฯของงานคุณเกด วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.
2562
5211 ซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง ขนมเบรค เพื่อใช้ในงาน
ประชุมสัมมนาฯของงานคุณเกด วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.
2562
5212 จ้างเหมาซักผ้าเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

940.00

940.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย - ซีลลอส อาร์ต
ดีไซน์
ใบสาคัญค้างจ่าย - นายกิตติพันธ์
วงษ์วัฒนพงษ์
ห้างหุ้นส่วนคณิศร จากัด,นวพรรษ
ขนมไทย

PR0217062030052

1/4/2562

-

-

940.00

940.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนคณิศร จากัด,นวพรรษ
ขนมไทย

PR0217062030051

1/4/2562

-

-

PR0217062040001

1/4/2562

-

-

5204 ขออนุมัติเบิกเงินค่าทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 2/2562
5205 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Hp M1536 78A
ของระดับบัณฑิตศึกษา
5206 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์และหมึกพิมพ์
เครือ่ งถ่ายเอกสาร
5207 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถส่งผูเ้ ข้าร่วมประชุมสภา
คณบดี จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา ไปยัง
สนามบินดอนเมือง วันที่ 3 พ.ค 2562

100,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 436
บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุป๊ จากัด

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5213 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้งสาหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันที่ 1- 17 เมษายน พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
38,108.00
38,108.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์
PR0217062030050 1/4/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5214 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้ง สาหรับอาหารงาน
ประชุมสัมมนาฯ ภายใน วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562

1,790.00

1,790.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์

PR0217062030054

1/4/2562

-

-

5215 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้ง สาหรับอาหารงาน
ประชุมสัมมนาฯ ภายใน วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562

1,775.00

1,775.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์

PR0217062030053

1/4/2562

-

-

5216 ซือ้ แก๊สหุงต้ม เพื่อใช้สาหรับประกอบอาหารเช้า
อาหารพนักงาน และอาหารจัดเลีย้ ง
5217 เพื่อซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง และขนมเบรค งาน
ประชุมสัมมนาฯของธนาคารไทยพาณิชย์ 19 เมษายน
พ.ศ. 2562
5218 ซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง น้าดืม่ วัตถุดิบ สาหรับอาหารเช้า
และอาหารพนักงาน 18-24 เมษายน พ.ศ. 2562

1,220.00

1,220.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแก๊ส บางแสน

PR0217062040003

2/4/2562

-

-

2,120.00

2,120.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนคณิศร จากัด,นวพรรษ
ขนมไทย,ร้านBread And Butter

PR0217062040011

11/4/2562

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนคณิศร จากัด,นวพรรษ
ขนมไทย,ร้านBread And Butter

PR0217062040010

11/4/2562

-

-

5219 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้ง สาหรับอาหารงาน
ประชุมสัมมนาฯ ภายใน วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562

5,166.00

5,166.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์

PR0217062040012

12/4/2562

-

-

5220 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้ง สาหรับงานประชุมสัมมนาฯ
ธนาคารยูโอบี ภายในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562

3,356.00

3,356.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์

PR0217062040014

12/4/2562

-

-

390.00

390.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนคณิศร จากัด,นวพรรษ
ขนมไทย,ร้านBread And Butter

PR0217062040013

12/4/2562

-

-

5221 ซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง ขนมเบรค เพื่อใช้ในงาน
ประชุมสัมมนาฯของธนาคารยูโอบี วันที่ 19 เมษายน
พ.ศ. 2562
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5222 จ้างเหมาทาอาหารกลางวันสาหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ
ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.
2562
5223 ซือ้ ข้าวสาร เพื่อใช้ประกอบอาหารเช้าและอาหาร
พนักงาน
5224 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้งสาหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันที่ 25-30 เมษายน พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
18,000.00
18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์
PR0217062040016 17/4/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

6,750.00

6,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บุญเจริญค้าข้าว จากัด

PR0217062040017

20/4/2562

-

-

6,065.00

6,065.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์

PR0217062040020

22/4/2562

-

-

จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมตกแต่งกิ่งไม้ บริเวณด้านหน้า
ในสวนและบริเวณรอบๆ ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรม

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอนุกร ตะดอน

PR0217062040019

22/4/2562

-

-

5226 ซือ้ น้าผลไม้ใช้ภายในแผนกห้องอาหาร เพื่อใช้รองรับ
บริการลูกค้าสาหรับอาหารเช้า
5227 ซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง ขนมเบรค เพื่อใช้ในงาน
ประชุมสัมมนาฯของคณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 27-30
เมษายน พ.ศ. 2562
5228 จ้างเหมาทาอาหาร สาหรับงานจัดเลีย้ งอาหารกลางวัน
ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
5229 จ้างเหมาทาอาหาร สาหรับงานจัดเลีย้ งอาหารกลางวัน
ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562
5230 จ้างเหมาทาอาหาร สาหรับงานจัดเลีย้ งอาหารกลางวัน
ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562
5231 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้งสาหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันที่ 25-30 เมษายน พ.ศ. 2562

4,237.20

4,237.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี.เอ.ที. ซัพพลายส์ จากัด

PR0217062040018

22/4/2562

-

-

16,540.00

16,540.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนคณิศร จากัด ร้านนวพ
รรณ ขนมไทย

PR0217062040026

23/4/2562

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์

PR0217062040025

23/4/2562

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์

PR0217062040024

23/4/2562

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์

PR0217062040022

23/4/2562

-

-

21,002.00

21,002.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์

PR0217062040027

23/4/2562

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์

PR0217062040023

23/4/2562

-

-

5225

5232 จ้างเหมาทาอาหาร สาหรับงานจัดเลีย้ งอาหารกลางวัน
ในวันที่ 28เมษายน พ.ศ. 2562
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5233 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้ง สาหรับงานประชุมสัมมนาฯ
ของคุณสถาพร
5234 ซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง ขนมเบรค เพื่อใช้ในงาน
ประชุมสัมมนาฯของคุณสถาพร วันที่ 2 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562
5235 ค่าจ้างเหมาทาอาหารงานจัดเลีย้ งประชุมสัมมนาฯ
ของคณะสาธารณะสุขศาสตร์ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 จานวน 80 คนๆละ 160 บาท
5236 ซือ้ แก๊สหุงต้ม เพื่อใช้สาหรับประกอบอาหารเช้า
อาหารพนักงาน และอาหารจัดเลีย้ ง
5237 ซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง ขนมเบรค เพื่อใช้ในงาน
ประชุมสัมมนาฯของคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 3
พฤษภาคม พ.ศ. 2562
5238 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 4 รายการ
5239 ขออนุมัติจัดจ้างซักผ้า จานวน 3 งาน
5240 ขออนุมัติจัดจ้างเข้าเล่ม จานวน 2 งาน
5241 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ ขนาด 36000
บีทียู 1 เครือ่ ง
5242 ขออนุมัติจัดซือ้ ผ้าต่วนและพลาสติกม้วน 2 รายการ
5243 ขออนุมัติจัดทาป้ายถือ 2 รายการ
5244 ขออนุมัติจัดซือ้ หลอดไฟและฝารองนั่งชักโครก จานวน
3 รายการ
5245 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุประปา 5 รายการ
5246 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษไขและหมึก จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
7,845.00
7,845.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์
PR0217062040031 27/4/2562
1,920.00

1,920.00 เฉพาะเจาะจง

12,800.00

12,800.00 เฉพาะเจาะจง

1,585.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ห้างหุ้นส่วนคณิศร จากัด,นวพรรษ
ขนมไทย,ร้านBread And Butter

PR0217062040034

27/4/2562

-

-

ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์

PR0217062040035

27/4/2562

-

-

1,585.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแก๊ส บางแสน

PR0217062040032

27/4/2562

-

-

3,320.00

3,320.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนคณิศร จากัด,นวพรรษ
ขนมไทย,ร้านBread And Butter

PR0217062040033

27/4/2562

-

-

9,520.00
640.00
130.00

9,520.00 เฉพาะเจาะจง
640.00 เฉพาะเจาะจง
130.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062050064
PR0206062050063
PR0206062050062

7/5/2019
7/5/2019
7/5/2019

-

-

17,120.00

17,120.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
นางเอียด สุระชาติ
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส/ลูกน้า
เซอร์วิส
ณัฐแอร์

PR0206062050065

7/5/2019

-

-

3,990.00
10,000.00
35,500.00

3,990.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง
35,500.00 เฉพาะเจาะจง

ณ แฟชั่น
นายจักรกริส วัฒนศิริ
กังสดาลฮาร์ดแวร์

PR0206062050068
PR0206062050061
PR0206062050108

7/5/2019
7/5/2019
10/5/2019

-

-

243.00
6,045.50

243.00 เฉพาะเจาะจง
6,045.50 เฉพาะเจาะจง

ไถ่เส็ง/เฮ้งย่งไถ่
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR0206062050206
PR0206062050216

16/5/2019
16/5/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5247 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 8 ชนิด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,354.00
2,354.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
PR0206062050238 21/5/2019
จากัด/ประโยชน์การไฟฟ้า/บ.
บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด /ไพรเวชค้า
วัสดุ/กฤษณ์อิเลคทริค

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5248 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุประปา จานวน 5 รายการ
5249 ขออนุมัติจัดจ้างทากุญแจห้องสานักงาน จานวน 2 งาน

8,975.00
390.00

8,975.00 เฉพาะเจาะจง
390.00 เฉพาะเจาะจง

กังสดาลฮาร์ดแวร์
นายสมศักดิ์ ปันดี

PR0206062050236
PR0206062050239

21/5/2019
21/5/2019

-

-

5250 ขออนุมัติจัดซือ้ พรมอัดปูพื้นสีแดง จานวน 1 งาน
5251 ขออนุมัติจัดวือ้ ของที่ระลึก 2 ชุด

1,440.00
3,000.00

1,440.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านรักบ้าน
ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

PR0206062050237
PR0206062050248

21/5/2019
22/5/2019

-

-

5252 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ สติก๊ เกอร์กระดาษขาวด้าน

3,015.00

3,015.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206062050037

3/5/2019

-

-

5253 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสานักงาน
5254 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ กระเช้าทูลเกล้าฯ
5255 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ โบว์ผูกสูจิบัตร

1,144.00
12,000.00
300.00

1,144.00 เฉพาะเจาะจง
12,000.00 เฉพาะเจาะจง
300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR0206062050008
ร้านอัญชลี
PR0206062050009
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0206062050029

2/5/2019
2/5/2019
3/5/2019

-

-

5256 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุของใช้ส่วนพระองค์

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062050025

3/5/2019

-

-

5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264

35,900.00
25,466.00
10,000.00
5,000.00
6,152.50
60,000.00
10,000.00
6,000.00

35,900.00 เฉพาะเจาะจง
25,466.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
6,152.50 เฉพาะเจาะจง
60,000.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง
6,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิง่ มอลล์ จากัด
(มหาชน)
นายจิรโรจน์ เจิมจรุง
นิวทาวน์ เทคนิค
ร้าน Kalaya Florist
มอธ ฟลาเวอร์
ร้านไถ่เส็ง
ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน 18
น.ส. แคซี่ มลธิ
นายสมชาย ไทยพานิช

PR0206062050040
PR0206062050035
PR0206062050023
PR0206062050024
PR0206062050039
PR0206062050070
PR0206062050067
PR0206062050081

3/5/2019
3/5/2019
3/5/2019
3/5/2019
3/5/2019
7/5/2019
7/5/2019
8/5/2019

-

-

ขอความเห็นชอบเสนอเช่าระบบแสง
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุ
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ เครือ่ งไทยธรรม
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ มาลัยข้อพระกร
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุซ่อมแซมกรอบรูป
ขอความเห็นชอบเสนอเช่าเต็นท์ขาว
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซักผ้า
ขอความเห็นชอบเสนอค่าเช่าเหมายานพาหนะ

หน ้า 440

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5265 ขอความเห็นชอบเสนอเช่าชุดสาหรับนิสิตประจากล้อง
1-5
5266 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หมึก
5267 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาบริการรถยนต์
5268 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาบริการรถยนต์
5269 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ยาและเวชภัณฑ์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
7,500.00
7,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้องเสือ้ ปริญญา
PR0206062050080 8/5/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

19,885.95
5,600.00
2,800.00
15,000.00

19,885.95 เฉพาะเจาะจง
5,600.00 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
นายสมมิตร เจริญพร
นายสมมิตร เจริญพร
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

PR0206062050102
PR0206062050094
PR0206062050097
PR0206062050103

10/5/2019
10/5/2019
10/5/2019
10/5/2019

-

-

5270 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ครุภัณฑ์
5271 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสานักงาน

80,500.00
12,409.00

80,500.00 เฉพาะเจาะจง
12,409.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR0206062050107
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0206062050118

10/5/2019
10/5/2019

-

-

5272 ขอความเห็นชอบซือ้ หัวพิมพ์

20,330.00

20,330.00 เฉพาะเจาะจง

10/5/2019

-

-

5273 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาบริการรถยนต์
5274 ขอความเห็นชอบซือ้ วัสดุโครงการ

2,800.00
40,000.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง
40,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น PR0206062050099
แอนด์ เซอร์วิสเซส จากัด
นายสมมิตร เจริญพร
PR0206062050095
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0206062050106

10/5/2019
10/5/2019

-

-

4,119.50
1,091.24
4,000.00

4,119.50 เฉพาะเจาะจง
1,091.24 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
บริษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)

PR0206062050178
PR0206062050175
PR0206062050242

14/5/2019
14/5/2019
14/5/2019

-

-

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี.วี.เอ็ม. กรุป๊ จากัด

PR0206062050174

14/5/2019

-

-

2,250.00
31,169.10
18,000.00
3,300.00
1,650.00
8,250.00

2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค
31,169.10 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง
18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกชภูมิ มีศรีเดชา
3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน
1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
8,250.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 441
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062050179
PR0206062050177
PR0206062050180
PR0206062050186
PR0206062050184
PR0206062050189

14/5/2019
14/5/2019
14/5/2019
15/5/2019
15/5/2019
15/5/2019

-

-

5275 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ถุงดา
5276 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสานักงาน
5277 ขอความเห็นชอบเสนอวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมห้อง
รับรอง
5278 ขอความเห็นชอบเช่ากล้องเครือ่ งมือตรวจวัดอุณหภูมิ
แบบอินหราเรด
5279 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ปลอกแขนพยาบาล
5280 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุก่อสร้าง
5281 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ เสือ้ โปโล
5282 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาบานพาหนะ
5283 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ น้ายาล้างจาน
5284 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5285 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมวิทยุสอื่ สาร
5286 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมายานพาหนะ
5287 ขอความเห็นชอบจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมในส่วนของ
ฮาร์ดแวร์
5288 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างทาป้าย
5289 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างจัดทาป้าย
5290 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วิทยุสอื่ สาร
5291 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ช่อดอกไม้สด
5292 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุใช้ในโครงการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,280.00
4,280.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค
PR0206062050187 15/5/2019
3,300.00
3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน
PR0206062050185 15/5/2019
28,750.00
28,750.00 เฉพาะเจาะจง นายสรไกร ไกรปุย
PR0206062050217 16/5/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,520.00
1,498.00
16,050.00
3,000.00
6,494.00

2,520.00 เฉพาะเจาะจง
1,498.00 เฉพาะเจาะจง
16,050.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
6,494.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ
ศูนย์พิมพ์ป้าย ที แม็กซ์ ดีไซน์
นิวทาวน์ เทคนิค
ร้าน Kalaya Florist
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด

PR0206062050192
PR0206062050200
PR0206062050230
PR0206062050228
PR0206062050226

16/5/2019
16/5/2019
17/5/2019
17/5/2019
17/5/2019

-

-

5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299

ขอความเห็นชอบจ้างทาสติก๊ เกอร์ตราสัญลักษณ์
ขอความเห็นชอบซือ้ โทรโข่งมือถือ
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างทาบัตรจอดรถบัณฑิต
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างทาป้ายไวนิล
ขอความเห็นชอบจัดทาป้าย
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างทาธงประจาคณะ
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างแต่งซุม้ ดอกไม้แสดงความยินดี

4,500.00
1,800.00
17,910.00
33,920.00
3,600.00
14,000.00
10,000.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,800.00 เฉพาะเจาะจง
17,910.00 เฉพาะเจาะจง
33,920.00 เฉพาะเจาะจง
3,600.00 เฉพาะเจาะจง
14,000.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ
ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค
นายไพรเดช สุทธิเรือง
นายจักรกริส วัฒนศิริ
นางสาวสุรินทร์ อุดมสันติ์
อิงค์ ๒๕๕๔
มอธ ฟลาเวอร์

PR0206062050225
PR0206062050227
PR0206062050278
PR0206062050266
PR0206062050276
PR0206062050275
PR0206062050294

17/5/2019
17/5/2019
23/5/2019
23/5/2019
23/5/2019
23/5/2019
24/5/2019

-

-

5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306

ขอจัดจ้างซักรีดผ้าปูโต๊ะ
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างทาป้าย
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ไม้ดอก
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ชุดหูฟังวิทยุสอื่ สาร
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุ
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างทาป้าย
ขอซ่อมฝ้าและทาสีภายในอาคารหอประชุมธารง บัวศรี

1,000.00
3,120.00
10,500.00
6,420.00
3,210.00
59,385.00
87,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,120.00 เฉพาะเจาะจง
10,500.00 เฉพาะเจาะจง
6,420.00 เฉพาะเจาะจง
3,210.00 เฉพาะเจาะจง
59,385.00 เฉพาะเจาะจง
87,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุป๊ จากัด
นายจักรกริส วัฒนศิริ
น.ส. แสงดาว แก้วไชย
นิวทาวน์ เทคนิค
ร้านไถ่เส็ง
ศูนย์พิมพ์ป้าย ที แม็กซ์ ดีไซน์
หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008

PR0206062050302
PR0206062050328
PR0206062050314
PR0206062050318
PR0206062050317
PR0206062050316
PR0206062050003

27/5/2019
28/5/2019
28/5/2019
28/5/2019
28/5/2019
28/5/2019
1/5/2019

-

-

หน ้า 442

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5307 ขอซ่อมรถทะเบียน ผร-๕๘๑๘ ชลบุรี เนื่องจากเช็ค
ระยะ ๒๔๐,๐๐๐ กม. และ นค-๗๒๐๘ ชลบุรี เนื่องจาก
เปลีย่ นซีลฝาหน้า เปลีย่ นยางกันกระแทรกปีกนกล่าง
กรองอากาศและล้างแอร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
19,323.66
19,323.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR0206062040201 1/5/2019

5308 ขอเปลีย่ นยางรถทะเบียน นค-๗๒๐๘ ชลบุรี และขอ
เปลีย่ นแบตเตอรี่ รถอีแต๋น หมายเลข๓
5309 ขอซือ้ ถ่านอัลคาไลน์เพื่อใช้บริการการสอนแก่นิสิต
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ ปี
5310 ขอจ้างซ๋อมรถยนต์ทะเบียน ขจ-๕๗๐๐ ชลบุรี เนื่องจาก
เช็คระยะ ๒๖๐,๐๐๐ กิโลเมตร
5311 จ้างทาป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๑๐

13,750.00

13,750.00 เฉพาะเจาะจง

2,924.95

5312 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ๔๐-๐๖๙๘ เนื่องจากแอร์มีน้า
รัว่
5313 ขอซ่อมรถทะเบียน 40-0497 ชลบุรี เนื่องจากประตูลม
มีลมรัว่
5314 ขอซือ้ หลอดไฟ LED 9W เพื่อให้บริการด้านการเรียน
การสอนแก่ นิสิต อาจารย์ บุคลากร ที่มาใช้บริการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี
5315 ขอซือ้ สีทาถนนและทินเนอร์ สาหรับทาสีพื้นถนน
บริเวณหน้าคลินิกกายภาพบาบัดฯ คณะสหเวชฯ
5316 ขอซือ้ วัสดุสาหรับซ่อมแซมเก้าอี้หลุย หอประชุมธารงฯ
และโครงไม้ติดตัง้ ป้ายไวนิล อาคารโภชนาคาร
5317 ขอซือ้ ลาโพง เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุดประจาห้อง
KC200 และ KC300
5318 ขอซือ้ ธงและป้าย ว.ป.ร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ส.อารยยางยนต์

PR0206062040194

1/5/2019

-

-

2,924.95 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206062050017

2/5/2019

-

-

3,067.69

3,067.69 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR0206062050020

2/5/2019

-

-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

นายนิพนธ์ ทองระอา

PR0206062050014

2/5/2019

-

-

9,095.00

9,095.00 เฉพาะเจาะจง

2/5/2019

-

-

4,440.50

4,440.50 เฉพาะเจาะจง

2/5/2019

-

-

2,388.00

2,388.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เวิลด์เทรด
PR0206062050021
ประเทศไทย
บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
PR0206062050022
จากัด
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด PR0206062050011
(มหาชน)

2/5/2019

-

-

1,262.60

1,262.60 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062050019

2/5/2019

-

-

12,278.25

12,278.25 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062050010

2/5/2019

-

-

34,240.00

34,240.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด PR0206062050018

2/5/2019

-

-

450.00

450.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

3/5/2019

-

-

หน ้า 443

PR0206062050044

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5319 ขอดาเนินการผูกผ้า เหลือง-ขาว พร้อมอุปกรณ์ บริเวณ
หน้ามหาวิทยาลัย
5320 ขอซ่อมแซมราวกั้นสแตนเลส อาคารหอประชุมธารงฯ
5321 จ้างทาพานดอกไม้ประดิษฐ์เล็กและใหญ่ เพื่อใช้ในพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก
5322 จ้างซ่อมเครือ่ งเติมอากาศบนผิวน้าในสวนนันทนาการ
5323 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กร-๖๑๕๓ ชลบุรี เนื่องจาก
แบตเตอรีเ่ สือ่ มสภาพ
5324 จ้างซ่อมรถทะเบียน ขค-๕๓๙๑ ชลบุรี เนื่องจากผ้า
เบรคหมด
5325 จ้างทาป้ายไวนิล เพื่อใช้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก
5326 ขอเปลีย่ นยางรถสวัสดิการ ๘ เนื่องจากเสือ่ มสภาพจาก
การใช้งาน
5327 ขอซือ้ เครือ่ งระบายความร้อนขนาด500,000 บีทียู
5328 ขอซ่อมรถ ขก-2343 ชลบุรี เนื่องจากแบตเตอรีเ่ สือ่ ม
5329 ขอซ่อมรถทะเบียน กร ๖๑๕๓ ชลบุรี เนื่องจากซีลล้อ
หน้าและน็อตลูกปืนล้อชารุด
5330 ขอซ่อมโซฟา อาคารหอประชุมธารงฯ เพื่อใช้ในฝ่ายจัด
และตกแต่งสถานที่ งานพระราชทานปริญญาบัตร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
5331 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน 40-0497 ชลบุรี เนื่องจากสลับ
ยาง ตัง้ ศูนย์และถ่วงล้อ
5332 ขอเปลีย่ นยางรถยนต์ทะเบียน ขจ-๕๗๐๐ ชลบุรี
เนื่องจากเสือ่ มสภาพจากการใช้งาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
72,000.00
72,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เรียวฟาง สุกใส
PR0206062050033 3/5/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4,387.00

4,387.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008

PR0206062050038

3/5/2019

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

มอธ ฟลาเวอร์

PR0206062050042

3/5/2019

-

-

37,756.00

37,756.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PR0206062050031

3/5/2019

-

-

3,350.00

3,350.00 เฉพาะเจาะจง

ส.อารยยางยนต์

PR0206062050034

3/5/2019

-

-

4,161.77

4,161.77 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จากัด

PR0206062050032

3/5/2019

-

-

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0206062050043

3/5/2019

-

-

22,341.60

22,341.60 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขการยาง

PR0206062050123

12/5/2019

-

-

499,690.00
3,350.00

499,690.00 เฉพาะเจาะจง
3,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อนุรักษ์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด
ส.อารยยางยนต์

PR0206062050158
PR0206062050160

13/5/2019
13/5/2019

-

-

2,805.54

2,805.54 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จากัด

PR0206062050166

14/5/2019

-

-

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008

PR0206062050182

14/5/2019

-

-

2,354.00

2,354.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ปิยะกิจ

PR0206062050167

14/5/2019

-

-

15,200.00

15,200.00 เฉพาะเจาะจง

ส.อารยยางยนต์

PR0206062050165

14/5/2019

-

-

หน ้า 444

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5333 ขอซือ้ เบรกเกอร์เพื่อซ่อมแซมระบบคอนโทรลไฟฟ้า
บริเวณชั้น ๘ สานักงานอธิการบดี
5334 ขอซือ้ ท่อระบายอากาศเครือ่ งปรับอากาศเคลือ่ นที่ เพื่อ
เพิ่มความยาวเพื่อระบายความร้อนของเครือ่ งปรับอากาศ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,880.00
1,880.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์
PR0206062050164 14/5/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1,900.00

1,900.00 เฉพาะเจาะจง

กังสดาลฮาร์ดแวร์

PR0206062050188

15/5/2019

-

-

5335 ขอซือ้ วัสดุงานสาธารณูปโภค เพื่อซ่อมห้องน้าในอาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ ปี
5336 ขอซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ห้องชุมสายโทรศัพท์บริเวณ
อาคารสานักหอสมุด
5337 ขอซ่อมรถน้าคันเล็ก 84-4279 เนื่องจากแอร์ไม่เย็น
และกระจกประตูหน้าข้างขวาหมุนไม่ขึ้น

3,894.80

3,894.80 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062050190

15/5/2019

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062050279

23/5/2019

-

-

5,427.04

5,427.04 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด

PR0206062050298

24/5/2019

-

-

5338 ขอซ่อมรถทะเบียน 40-0917 ชลบุรี เนื่องจากเบรกมี
เสียงดัง และขอเช็คระบบไฟทั้งระบบ

16,295.03

16,295.03 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด

PR0206062050297

24/5/2019

-

-

5339 ขอเปลีย่ นยางล้อรถยนต์ของรถสวัสดิการ 3

11,170.80

11,170.80 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขการยาง

PR0206062050295

24/5/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0206062050339

29/5/2019

-

-

18,939.00

18,939.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0206062050338

29/5/2019

-

-

1,400.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0206062050337

29/5/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางปราณี ป้องผล

PR0208062050002

1/5/2562

-

-

2,550.00

2,550.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208062050012

1/5/2562

-

-

5340 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าทา
ป้ายไวนิล
5341 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวิทยุสอื่ สารชนิดตัง้ โตีะ พร้อมชุด
จ่ายไฟ
5342 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
ผูกผ้า
5343 รายงานขอความเห็นชอบการจัดซือ้ พวงมาลาดอกไม้สด
สาหรับร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562
5344 เปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ งรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข
2768 จบ

หน ้า 445

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5345 เช่าชุดเครือ่ งเสียงและเครือ่ งไฟ สาหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมโครงการร้อยรักรวมใจสานสายใยน้องพี่
5346 วัสดุอุปกรณ์สาหรับทาความสะอาดและสาหรับใช้ใน
อาคารที่พักบุคลากร ชั้น 8 และบ้านพักรับรอง
5347 วัสดุอุปกรณ์สาหรับซ่อมแซมห้องน้าอาคารเรียนรวม ชั้น
1 จานวน 15 รายการ
5348 วัสดุสาหรับซ่อมแซมรัว้ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย และ
ซ่อมแซมหลังคาห้องพักวิลล่า B จานวน 12 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายชล หนูอนงค์
PR0208062040040 1/5/2562
9,920.00

9,920.00 เฉพาะเจาะจง

44,470.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม

PR0208062040025

1/5/2562

-

-

44,470.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.วรรณรัตน์วัสดุ

PR0208062040037

1/5/2562

-

-

25,970.00

25,970.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.วรรณรัตน์วัสดุ

PR0208062040050

1/5/2562

-

-

5349 วัสดุสาหรับซ่อมแซมท่อเมนประปาส่งน้าไปอาคาร
หอพักนิสิตและอาคารที่พักบุคลากรที่ชารุด จานวน 13
รายการ
5350 ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก กับหนังสือพิมพ์เสียงสวรรค์ ขนาดพื้นที่ 2/9

3,895.00

3,895.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.วรรณรัตน์วัสดุ

PR0208062040027

1/5/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

หนังสือพิมพ์เสียงสวรรค์

PR0208062050004

1/5/2562

-

-

5351 ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก กับหนังสือพิมพ์ ซี.ทีวี.นิวส์ ขนาดพื้นที่เศษ
หนึ่งส่วนสอง ขาว-ดา
5352 แท่นเฉลิมพระเกียรติและพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่
10
5353 พรมดักฝุน่ และพรมเช็ดเท้า สาหรับใช้ปูพื้นห้องโดยสาร
ลิฟต์ อาคาร 100 ปีฯ และด้านหน้าประตูลิฟต์โดยสาร

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีทีวี คอร์ปอเรชั่น จากัด

PR0208062050010

1/5/2562

-

-

5,300.00

5,300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไอปริน๊ ท์

PR0208062050009

1/5/2562

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม

PR0208062050006

1/5/2562

-

-

5354 ผ้าเวสลุคสีขาวและสีเหลือง สาหรับใช้ประดับรัว้
ด้านหน้ามหาวิทยาลัยเนื่องในงานพระราชบรม
ราชาภิเษก

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง

วายทีเค

PR0208062050007

1/5/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5355 ซ่อมแซมและเปลีย่ นอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียม
ในห้องพักรับรองของรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,200.00
1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีซีสแกน
PR0208062050008 1/5/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5356 ซ่อมแซมและเปลีย่ นอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน
นข 1987 จบ
5357 ซ่อมแซมและเปลีย่ นอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน
กง 8068 จบ
5358 จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 7.2 x 3.6 เมตร เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

11,780.00

11,780.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208062050011

1/5/2562

-

-

11,221.00

11,221.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208062050013

1/5/2562

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไอปริน๊ ท์

PR0208062050005

1/5/2562

-

-

5359 ข้าวสารอาหารแห้งสาหรับเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัด
จันทบุรี วันที่ 4 พ.ค. 2562 ณ วัดจันทนาราม

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางทิพยา ภาคสุข

PR0208062050016

3/5/2562

-

-

5360 จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อรับ - ส่ง นิสิต ระหว่าง
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี - อาเภอเมือง
จันทบุรี วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
5361 ข้าวสารอาหารแห้งสาหรับเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัด
จันทบุรี วันที่ 5 พ.ค. 2562 ณ วัดจันทนาราม

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

นายชยุต ไขยอาม

PR0208062050015

3/5/2562

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางทิพยา ภาคสุข

PR0208062050017

3/5/2562

-

-

7,650.00

7,650.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด

PR0208062050018

7/5/2562

-

-

10,800.00

10,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อมร จันทบุรี จากัด

PR0208062040031

17/5/2562

-

-

1,395.00

1,395.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208062050051

21/5/2562

-

-

5362 หมึกเครือ่ งพิมพ์ HP CE285A จานวน 3 กล่อง สาหรับ
ใช้ในห้องงานแผนและทรัพย์สิน
5363 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จานวน 100 รีม
5364 เปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ งรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข
1987 จบ
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5365 ร่วมถวายพระพร เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก กับหนังสือพิมพ์เหลืองจันท์ นิวส์
5366 เปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง
8068 จบ
5367 เก้าอี้สานักงาน จานวน 1 ตัว สาหรับใช้งานในงาน
บริการวิชาการ
5368 ขออนุมัติจ้างทาป้ายต้อนรับบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา
2560 เพื่อแสดงความยินดี และต้อนรับบัณฑิตใหม่ ปี
การศึกษา 2560
5369 วัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย จานวน
3 รายการ
5370 วัสดุสาหรับซ่อมแซมรัว้ ห้องพักชั้นเดียว โซน B ที่หัก
ชารุด จานวน 6 รายการ
5371 ซ่อมแซมโทรทัศน์ LCD HAIER ขนาด 18 นิ้ว ประจา
ห้องพักชั้นเดียว B23
5372 ดรอปเอาท์แรงสูง 33 KV จานวน 3 ชุด
5373 วัสดุสาหรับต่อปลัก๊ ไฟเพิ่มเติมห้องพักชั้นเดียว โซน B
36 ห้อง จานวน 4 รายการ
5374 วัสดุเพื่อใช้ซ่อมแซมหอพักนิสิต 1,2,3 จานวน 5 รายการ
5375 วัสุส
ดุ าหรับซ่อมแซมหอพักนิสิต 1,2,3 จานวน 26
รายการ
5376 ผ้ารองรีด สาหรับปูบนโต๊ะรองรีดผ้า หอพักนิสิต 2 และ
3 จานวน 40 ผืน
5377 พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระราชินีสุทิดาฯ ขนาด
120x240 ซม. พร้อมตีกรอบไม้

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เหลืองจันท์ นิวส์
PR0208062050053 21/5/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1,450.00

1,450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208062050050

21/5/2562

-

-

3,990.00

3,990.00 เฉพาะเจาะจง

PR0208062050048

21/5/2562

-

-

3,400.00

3,400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด อินทีเรียร์ ไอเดีย
สาขาที่ 1
ร้านไอปริน๊ ท์

PR0208062050062

24/5/2562

-

-

12,465.00

12,465.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.วรรณรัตน์วัสดุ

PR0208062050064

27/5/2562

-

-

17,385.00

17,385.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.วรรณรัตน์วัสดุ

PR0208062050069

27/5/2562

-

-

650.00

650.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เทคนิค 2000

PR0208062050072

27/5/2562

-

-

16,500.00
3,400.00

16,500.00 เฉพาะเจาะจง
3,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายอภิชาติ ตันชัย
นายอภิชาติ ตันชัย

PR0208062050071
PR0208062050070

27/5/2562
27/5/2562

-

-

15,450.00

15,450.00 เฉพาะเจาะจง

นายอภิชาติ ตันชัย

PR0208062050067

27/5/2562

-

-

74,610.00

74,610.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.วรรณรัตน์วัสดุ

PR0208062050063

27/5/2562

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.พิศสมัย การแก้ว

PR0208062050065

27/5/2562

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชาญชัยกรอบรูป

PR0208062050078

28/5/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5378 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จานวน 200
รีม
5379 พระบรมฉายาลักษณ์ พระราชินี ในรัชกาลที่ 10 พร้อม
กรอบหลุยส์ ขนาด 20x30 นิ้ว
5380 รายงานขอความเห็นชอบการจัดซือ้ พวงมาลาดอกไม้สด
จานวน 1 พวง สาหรับร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี พระบรมราชินี ใน
รัชกาลที่ 7
5381 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเครือ่ ง
ถ่ายเอกสาร
5382 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดทาป้ายไวนิลสาหรับ
จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
5383 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุสาหรับการจัดสถานที่
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
5384 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างย้ายเครือ่ งปรับอากาศ
ไปยังห้องสมุด
5385 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการซักผ้างาน
ภาคสนาม
5386 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการบารุงรักษา
เครือ่ งทาน้าร้อนน้าเย็น จานวน 3 เครือ่ ง หมายเลข
ครุภัณฑ์ 5109009010009-11
5387 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุสานักงานของงาน
ประชาสัมพันธ์
5388 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างปะยางรถยนต์
หมายเลขทะเบียน นข 3426 สระแก้ว

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
21,600.00
21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จากัด
PR0208062050076 28/5/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชาญชัยกรอบรูป

PR0208062050087

30/5/2562

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางปราณี ป้องผล

PR0208062050081

30/5/2562

-

-

18,012.38

18,012.38 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมธานนท์ จากัด

PR0209062050005

2/5/2019

-

-

2,040.00

2,040.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท

PR0209062050007

3/5/2019

-

-

1,090.00

1,090.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บี พี เพื่อนนักเรียน

PR0209062050006

3/5/2019

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

พุทธชาติซัพพลาย

PR0209062050008

3/5/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

นางศิริลักษณ์ ศราวุธ

PR0209062050010

6/5/2019

-

-

3,545.00

3,545.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0209062050009

6/5/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บี.พี เพื่อนนักเรียน

PR0209062050016

10/5/2019

-

-

320.00

320.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสามพี่น้องการยาง

PR0209062050017

10/5/2019

-

-
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5389 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าใบสัง่ จ่ายน้ามัน จานวน 2
เล่ม
5390 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุภาคสนาม (ซ่อมแซม
วาวล์น้า)
5391 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน นข.3484 สก
5392 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถบัส
หมายเลขทะเบียน 40-0520 ชลบุรี
5393 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าแบตเตอรีส่ าหรับรถหกล้อ
หมายเลขทะเบียน 40-0511 ชลบุรี
5394 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
80.00
80.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR0209062050020 14/5/2019
192.60

192.60 เฉพาะเจาะจง

10,536.56

10,536.56 เฉพาะเจาะจง

9,500.00

ร้านแสงทิพย์การไฟฟ้า

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0209062050025

17/5/2019

-

-

17/5/2019

-

-

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผูจ้ าหน่ายโต PR0209062050023
โยต้า จากัด
อู่ วงค์สวัสดิ์ บริการ
PR0209062050024

17/5/2019

-

-

7,062.00

7,062.00 เฉพาะเจาะจง

แสงทิพย์การไฟฟ้า

PR0209062050026

17/5/2019

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายไพวัลย์ อัฒโน

PR0209062050027

23/5/2019

-

-

5395 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR0209062050029

31/5/2019

-

-

5396 สัง่ ซือ้ วัตถุดิบและวัสดุ ใช้ในแต่ละแผนกภายในศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรม
5397 ซือ้ ผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษชาระ

24,901.00

24,901.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0217062050003

1/5/2562

-

-

12,305.00

12,305.00 เฉพาะเจาะจง

1/5/2562

-

-

5398 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้งสาหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันที่ 2-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

12,473.00

12,473.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมเจอร์-ไมเนอร์ (ประเทศไทย) PR0217062050001
จากัด
สุพัตรา เวศรานุรักษ์
PR0217062040037

1/5/2562

-

-

5399 ซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง น้าดืม่ วัตถุดิบ สาหรับอาหารเช้า
และอาหารพนักงาน วันที่ 2-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

4,155.00

4,155.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านทองพูล ศรีวันนา ห้างหุ้นส่วน
คณิศร จากัด

PR0217062040038

1/5/2562

-

-

5400 สัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดพื้น มีกลิน่ หอม

4,922.00

4,922.00 เฉพาะเจาะจง

1/5/2562

-

-

5401 ค่าถ่ายเอกสารเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมเจอร์-ไมเนอร์ (ประเทศไทย) PR0217062050002
จากัด
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
PR0217062050005

2/5/2562

-

-
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5402 ซือ้ น้าแข็ง ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนาฯของ
อาจารย์เอกลักษณ์ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
5403

ซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง และขนมเบรคงานประชุมสัมมนาฯ
ของคุณปัณณวรรธ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

5404 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้ง สาหรับงานประชุมสัมมนาฯ
ของอาจารย์เอกลักษณ์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.
2562
5405 จ้างเหมาทาอาหาร สาหรับงานจัดเลีย้ งอาหารกลางวัน
ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
5406 จ้างเหมาชุดเครือ่ งเสียง สาหรับงานบันเทิงสาหรับงาน
แต่งงานคุณเบญจมาศ
5407 ซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง น้าถัง นม ขนมปัง ไส้กรอก แฮม ไข่
สาหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน วันที่ 8-14 พค.
พ.ศ. 2562
5408 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้งสาหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันที่ 8-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
5409 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้ง สาหรับอาหารเย็นของงาน
ประชุมสัมมนาฯ ของคุณเกศริน ในวันที่ 9 พฤษภาคม
พ.ศ.2562
5410 ซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง น้าอัดลม เพื่อใช้ในงานจัดเลีย้ ง วันที่
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
775.00
775.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนวพรรษ ขนมไทย ร้านBread PR0217062050006 3/5/2562
And Butter ห้างหุ้นส่วนคณิศร จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

6,815.00

6,815.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านนวพรรษ ขนมไทย ร้านBread PR0217062050007
And Butter ห้างหุ้นส่วนคณิศร จากัด

3/5/2562

-

-

2,864.50

2,864.50 เฉพาะเจาะจง

ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์

PR0217062050010

4/5/2562

-

-

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์

PR0217062050009

4/5/2562

-

-

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0217062050012

4/5/2562

-

-

7,615.00

7,615.00 เฉพาะเจาะจง

4/5/2562

-

-

23,631.00

23,631.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนคณิศร จากัด บริษัท ซีพี PR0217062050011
ออลล์ บริษัทควอลิตี้ มิท จากัด ร้าน
ทองพูล ศรีวันนา
ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์
PR0217062050008

4/5/2562

-

-

3,200.50

3,200.50 เฉพาะเจาะจง

ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์

PR0217062050014

7/5/2562

-

-

440.00

440.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนคณิศร จากัด บริษัท ซีพี PR0217062050013
ออลล์ ร้านน้อย น้าแข็ง ซ.ซีไซด์

7/5/2562

-

-
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ลำดับที่
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5411 ซือ้ น้าดืม่ ใช้ในจัดเลีย้ งประชุมสัมมนาฯ ภายในศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพาจานวน 200
แพ็คๆละ 40 บาท
5412 ซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง น้าถัง นม ขนมปัง ไส้กรอก แฮม ไข่
สาหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน วันที่ 15-21
พค. พ.ศ. 2562
5413 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้ง สาหรับอาหารกลางวันของ
งานประชุมสัมมนาฯ ของคุณมะปราง ในวันที่ 15
พฤษภาคม พ.ศ.2562
5414 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้ง สาหรับอาหารกลางวันของ
งานประชุมสัมมนาฯ ของคุณมะปราง ในวันที่ 13
พฤษภาคม พ.ศ.2562
5415 ซือ้ น้าแข็ง ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนาฯของ
คุณมะปราง วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,000.00
8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองพูล ศรีวันนา
PR0217062050019 8/5/2562

6,875.00 เฉพาะเจาะจง

3,056.50

ข้อเสนอแนะ

-

-

13/5/2562

-

-

3,056.50 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนคณิศร จากัด บริษัท ซีพี PR0217062050028
ออลล์ บริษัทควอลิตี้ มิท จากัด ร้าน
ทองพูล ศรีวันนา
ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์
PR0217062050024

13/5/2562

-

-

3,497.00

3,497.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0217062050027

13/5/2562

-

-

675.00

675.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0217062050025

13/5/2562

-

-

675.00

675.00 เฉพาะเจาะจง

PR0217062050026

13/5/2562

-

-

5417 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้งสาหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันที่ 15-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

18,751.00

18,751.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนคณิศร จากัด
ร้านนวพรรษ ขนมไทย ร้านBread
And Butter
ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์

PR0217062050029

13/5/2562

-

-

5418 จ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ ภายในห้องพักของศูนย์
ปฎิบัติการโรงแรม
5419 ซือ้ ข้าวสาร เพื่อใช้ประกอบอาหารเช้าและอาหาร
พนักงาน
5420 ซือ้ น้าดืม่ เพื่อรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการภายใน
ห้องพักของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายนิรุตน์ โขนสันเทียะ

PR0217062050030

16/5/2562

-

-

6,750.00

6,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทบุญเจริญ ค้าข้าว จากัด

PR0217062050031

18/5/2562

-

-

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0217062050033

18/5/2562

-

-

5416 ซือ้ น้าแข็ง ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนาฯของ
คุณมะปราง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

6,875.00

ปัญหำและอุปสรรค
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5421

ซือ้ แก๊สหุงต้ม เพื่อใช้สาหรับประกอบอาหารเช้า
อาหารพนักงาน และอาหารจัดเลีย้ ง
5422 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้งสาหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันที่ 22-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,200.00
1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก๊ส บางแสน
PR0217062050032 18/5/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

45,439.00

45,439.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์

PR0217062050034

21/5/2562

-

-

5423 ซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง น้าถัง นม ขนมปัง ไส้กรอก แฮม ไข่
สาหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน วันที่ 22-31
พค. พ.ศ. 2562
5424 จ้างเหมาทาอาหาร สาหรับงานจัดเลีย้ งอาหารกลางวัน
ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
5425 เพื่อสัง่ ซือ้ วัตถุดิบและวัสดุ ใช้ในแต่ละแผนกภายในศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรม
5426 ซือ้ น้าแข็ง ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนาฯของ
คุณปาหนัน วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

31,100.00

31,100.00 เฉพาะเจาะจง

21/5/2562

-

-

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนคณิศร จากัด บริษัท ซีพี PR0217062050035
ออลล์ บริษัทควอลิตี้ มิท จากัด ร้าน
ทองพูล ศรีวันนา
ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์
PR0217062050036

22/5/2562

-

-

23,312.00

23,312.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0217062050037

24/5/2562

-

-

1,120.00

1,120.00 เฉพาะเจาะจง

PR0217062050040

25/5/2562

-

-

5427 ค่าจ้างเหมาทาอาหารงานจัดเลีย้ งประชุมสัมมนาฯ ของ
คุณปาหนัน วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
5428 ค่าจ้างเหมาทาอาหารงานจัดเลีย้ งประชุมสัมมนาฯ ของ
คุณนุ้ย สานักงานบริการวิชาการ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.
2562
5429 ค่าจ้างเหมาทาอาหารงานจัดเลีย้ งประชุมสัมมนาฯ ของ
คุณนุ้ย สานักงานบริการวิชาการ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.
2562
5430 ซือ้ น้าแข็ง ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนาฯ
ของคุณนุ้ย สานักบริการวิชาการ วันที่ 5 -6มิถุนายน
พ.ศ. 2562

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนคณิศร จากัด
ร้านนวพรรษ ขนมไทย ร้านBread
And Butter
ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์

PR0217062050039

25/5/2562

-

-

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์

PR0217062050044

27/5/2562

-

-

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์

PR0217062050043

27/5/2562

-

-

2,240.00

2,240.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนคณิศร จากัด
ร้านนวพรรษ ขนมไทย ร้านBread
And Butter

PR0217062050045

27/5/2562

-

-

หน ้า 453

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5431 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้งสาหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันที่ 1-7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
5432 ซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง น้าถัง นม ขนมปัง ไส้กรอก แฮม ไข่
สาหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน วันที่ 1-7
มิถุนายน พ.ศ. 2562
5433 จ้างเหมาทาอาหาร สาหรับงานจัดเลีย้ งอาหารกลางวัน
ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
5434 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ จานวน 6 ชนิด
5435 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์
5436 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จานวน 20 เล่ม

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
13,457.00
13,457.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพัตรา เวศรานุรักษ์
PR0217062050047 28/5/2562

12,800.00

-

-

28/5/2562

-

-

12,800.00 เฉพาะเจาะจง

29/5/2562

-

-

22,370.00
16,800.00
960.00

22,370.00 เฉพาะเจาะจง
16,800.00 เฉพาะเจาะจง
960.00 เฉพาะเจาะจง

กังสดาลฮาร์ดแวร์
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
นางสาวปิยนุช บุญชู

PR0218062050005
PR0218062050006
PR0218062050014

7/5/2562
7/5/2562
13/5/2562

-

-

5437 ขออนุมัติจ้างสูบสิง่ ปฏิกูล
5438 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้า
ห่ม หอพักเทา-ทอง 1
5439 ขออนุมัติจัดทาบัตรเจ้าหน้าที่หอพัก

99,000.00
2,056.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,056.00 เฉพาะเจาะจง

นายบุญมี ทะวงค์ดี
ร้านบางแสนวอช

PR0218062050017
PR0218062050016

21/5/2562
21/5/2562

-

-

3,317.00

3,317.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีเอ็มเค แอ็ดเวอร์ไทซิง่ จากัด PR0218062050019

22/5/2562

-

-

5440 จ้างตรวจสอบระบบท่อส่งน้าประปา ท่อน้าทิ้ง และ
สายไฟฟ้า ใต้อาคารหอพักเทา-ทอง 2
5441 ขออนุมัติจ้างเหมาตรวจเช็คและทาความสะอาดตู้
อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
5442 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 7 ชนิด

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0218062050018

22/5/2562

-

-

26,400.00

26,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์

PR0218062050024

27/5/2562

-

-

29,618.67

29,618.67 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกมาท จากัด

PR0218062050023

27/5/2562

-

-

1,107.00

1,107.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0218062050026

29/5/2562

-

-

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0206062040203

24/4/2019

-

-

5444 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ของที่ระลึก

7,335.00 เฉพาะเจาะจง

ข้อเสนอแนะ

ห้างหุ้นส่วนคณิศร จากัด บริษัท ซีพี PR0217062050048
ออลล์ บริษัทควอลิตี้ มิท จากัด ร้าน
ทองพูล ศรีวันนา
ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์
PR0217062050049

5443 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม

7,335.00

ปัญหำและอุปสรรค

1,285.00

1,285.00 เฉพาะเจาะจง
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5445 ขออนุมัติจ้างซ่อมท่อน้าทิ้งพร้อมหุ้มเฟกเหล็ก
เครือ่ งปรับอากาศ
5446 ขออนุมัติจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) (โครงการ
เสวนาวิชาการ ''ทิศทางการเมืองไทยหลังกการเลือกตัง้ ''
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562)
5447 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก (โครงการบริการวิชาการ
วันที่ 19-25 พ.ค. 2562)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,667.00
8,667.00 เฉพาะเจาะจง สุพจน์แอร์เซอร์วิส
ราคาจ้าง PR0300062050001 2/5/2562
8,667 บาท
900.00
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีแม็กซ์ บางแสน
ราคาจ้าง PR0300062050007 10/5/2562
900 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการบริการวิชาการ 13/5/2562
ราคาซือ้ 2,100 บาท

-

-

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง

5448 ค่าขออนุมัติจ้างแปลเอกสารภาษไทยเป็นภาษาอังกฤษ
(โครงการบริการวิชาการ วันที่ 19-25 พ.ค. 2562)

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางชญาธร ปิติฐานกุล
30,000 บาท

ราคาจ้าง โครงการบริการวิชาการ 13/5/2562

-

-

5449 ขออนุมัติจ้างเหมาค่าเช่ารถตู้ (โครงการบริการวิชาการ
วันที่ 19-25 พ.ค. 2562)
5450 ขออนุมัติจ้างเหมาค่าเช่ารถตู้ (โครงการบริการวิชาการ
วันที่ 19-25 พ.ค. 2562)
5451 ขออนุมัติจ้างเหมาค่าเช่ารถตู้ (โครงการบริการวิชาการ
วันที่ 19-25 พ.ค. 2562)
5452 ขออนุมัติจ้างย้ายเครือ่ งปรับอากาศพร้อมติดตัง้ และ
ซ่อมรัว่ พร้อมเติมน้ายาเครือ่ งปรับอากาศ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
5453 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์สานักงานของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

22,500.00

22,500.00 เฉพาะเจาะจง

ราคาจ้าง โครงการบริการวิชาการ 13/5/2562

-

-

22,500.00

22,500.00 เฉพาะเจาะจง

ราคาจ้าง โครงการบริการวิชาการ 13/5/2562

-

-

22,500.00

22,500.00 เฉพาะเจาะจง

ราคาจ้าง โครงการบริการวิชาการ 13/5/2562

-

-

15,729.00

15,729.00 เฉพาะเจาะจง

นายวินัย จันลา
22,500 บาท
นายอุทัย พุทธวา
22,500 บาท
นายราวิ มูลามัญ
22,500 บาท
สุพจน์แอร์เซอร์วิส
15,729 บาท

8,568.10

8,568.10 เฉพาะเจาะจง

5454 ขออนุมัติจัดซือ้ แบตเตอรีว่ ิทยุสอื่ สารของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์
5455 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจาเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2562

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง

8,000.00

ราคาจ้าง PR0300062050039

16/5/2562

-

-

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR0300062050038
ราคาซือ้ 8,568.10 บาท

16/5/2562

-

-

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
ราคาซือ้ PR0300062050041
3,300 บาท
8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณห์จุฑา
รัติกาลสุขะ PR0300062050055
ราคาจ้าง 8,000
บาท
หน ้า 455

17/5/2562

-

-

22/5/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5456 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาซุม้ แสดงความยินดีกับบัณฑิต
และจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการแสดงความ
ยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา'' ในการพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรกับผูส้ าเร็จการศึกษา ปี 2560 วันที่ 24 พ.ค. 62 ณ
อาคารเรียนรวม QS1 และอาคารสหศึกษา คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ )
5457 ขออนุมัติจ้างเหมาด้านงานบุคคล ประจาเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2562
5458 ขออนุมัติจ้างเหมาด้านงานวิชาการ ประจาเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2562
5459 ขออนุมัติจ้างเหมาด้านงานประชาสัมพันธ์ ประจาเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2562
5460 ขออนุมัติจ้างเหมาด้านงานคอมพิวเตอร์ ประจาเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2562
5461 ขออนุมัติจ้างสร้างและพัฒนาเครือ่ งมือ (โครงการ
บริการวิชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย)
5462 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ
5463 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ
5464 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถัง
หมึกพิมพ์
5465 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งกรองน้า 2 ท่อ
5466 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
18,000.00
18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ ราคา PR0300062050056 22/5/2562
จ้าง 18,000 บาท

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

24,500.00
5,278.99

24,500.00 เฉพาะเจาะจง
5,278.99 เฉพาะเจาะจง

4,300.00

4,300.00 เฉพาะเจาะจง

25,000.00
12,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง
12,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสดิ์ ราคา
จ้าง 9,500 บาท
นางสาวนิภา อิศรานันทศิริ ราคาจ้าง
9,500 บาท
นายบูรพา แก้วแหวน
ราคาจ้าง
9,500 บาท
นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคา
จ้าง 9,500 บาท
นายฉัตรชัย ดนตรี
ราคาจ้าง
20,000 บาท
นางรัตนา ชูกลิน่ 24,500.00
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
5,278.99
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จากัด
4,300.00
ร้านกรองน้าชลบุรี 25,000.00
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จากัด
8,900.00

หน ้า 456

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0300062050057

22/5/2562

-

-

PR0300062050058

22/5/2562

-

-

PR0300062050059

22/5/2562

-

-

PR0300062050060

22/5/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 29/5/2562

-

-

PR0400062050005
PR0400062050011

1/5/2562
3/5/2562

-

-

PR0400062050015

3/5/2562

-

-

PR0400062050014
PR0400062050016

3/5/2562
3/5/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5467 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ
5468 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ
5469 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
800.00
800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จากัด PR0400062050012 3/5/2562
800.00
2,310.00
2,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จากัด PR0400062050013 3/5/2562
2,310.00
4,620.00
4,620.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฎฐิญา ยอดกะโซ่ 4,620.00 PR0400062050021 7/5/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

5470 ขออนุมัติซอื้ ช่อดอกไม้
5471 ขออนุมัติจ้างเหมาบริหารรถยนต์
5472 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร

800.00
3,500.00
1,000.00

800.00 เฉพาะเจาะจง
3,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง

kalaya florist 800.00
นายจานงค์ ญาติเจริญ 3,500.00
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00

PR0400062050037
PR0400062050020
PR0400062050042

7/5/2562
7/5/2562
8/5/2562

-

-

5473 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

5,724.91

5,724.91 เฉพาะเจาะจง

8/5/2562

-

-

5474 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุประกอบอาหาร

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR0400062050045
5,724.91
นางสาวกนกศรี เปล่งปลัง่ 1,720.00 PR0400062050043

8/5/2562

-

-

5475 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์

5,270.00

5,270.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062050044

8/5/2562

-

-

5476 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062050022

8/5/2562

-

-

5477 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062050023

8/5/2562

-

-

5478 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
5479 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ

3,500.00
2,782.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง
2,782.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062050049
PR0400062050050

10/5/2562
10/5/2562

-

-

5480 ขออนุมัติจัดซือ้ ถังขยะ

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062050061

13/5/2562

-

-

5481 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ
5482 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์

500.00
4,000.00

500.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จากัด
5,225.00
ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
2,000.00
ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
2,000.00
นายอุดม แก่นสา 1,939.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์แสงทอง
วิศวกรรม 2,782.00
บริษัท ซีน ควอลิตี้ อินดัสทรีส์ จากัด
3,210.00
นายอุดม แก่นสา 360.00
นายชนะโชค ลีลอย 4,000.00

PR0400062050058
PR0400062050052

13/5/2562
13/5/2562

-

-

หน ้า 457

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5483 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณ์
5484 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้า ห้อง 522 อาคาร
หอพักคณะพยาบาลศาสตร์
5485 ขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งสถานที่
5486 ขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งสถานที่
5487 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
5488 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
5489 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
5490 ขออนุมัติเช่าเครือ่ งแต่งกายของการแสดง และดนตรีไทย

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
PR0400062050060 13/5/2562
829.00
9,500.00
9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ธรรมเนาว์ 9,500.00
PR0400062050059 13/5/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

5,000.00
6,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
4,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
6,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง

kalaya florist 5,000.00
kalaya florist 6,000.00
ร้านบัณฑิตเอกสาร 1,000.00
ร้านบัณฑิตเอกสาร 1,000.00
ร้านบัณฑิตเอกสาร 1,000.00
นางสาวรวิวรรณ นิลวรรณ 4,000.00

PR0400062050055
PR0400062050051
PR0400062050053
PR0400062050054
PR0400062050056
PR0400062050057

13/5/2562
13/5/2562
13/5/2562
13/5/2562
13/5/2562
13/5/2562

-

-

5491 ขออนุมัติจัดซือ้ พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบรูป

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน TITLE SHOP 2,200.00

PR0400062050070

14/5/2562

-

-

5492 ขออนุมัติจัดซือ้ ดอกไม้ติดหน้าอกสาหรับนิสิตคณะ
พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
5493 ขออนุมัติจัดทาของที่ระลึก
5494 ขออนุมัติจัดซือ้ แถบหมวกและเข็มสาหรับนิสิตคณะ
พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
5495 ขออนุมัติซ่อมตูท้ าน้าเย็น
5496 ขออนุมัติซอื้ วัสดุเชื้อเพลิง
5497 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวจารุวรรณ กองแกม 5,000.00 PR0400062050074

14/5/2562

-

-

15,000.00
5,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพลิกแพลงไอเดีย 15,000.00
PR0400062050075
นางสาวหทัยชนก วงศ์รัตนะ 5,000.00 PR0400062050073

14/5/2562
14/5/2562

-

-

2,500.00
395.00
10,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง
395.00 เฉพาะเจาะจง
10,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านหนุ่ยเครือ่ งเย็น 2,500.00
ร้านบางแสนแก๊ส 395.00
นายจานงค์ ญาติเจริญ 10,500.00

PR0400062050069
PR0400062050086
PR0400062050081

14/5/2562
15/5/2562
15/5/2562

-

-

7,970.85
4,800.00
270.00
200.00

7,970.85 เฉพาะเจาะจง
4,800.00 เฉพาะเจาะจง
270.00 เฉพาะเจาะจง
200.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 7,970.85
ร้าน SIRISAPH 4,800.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 270.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง
200.00

PR0400062050083
PR0400062050082
PR0400062050089
PR0400062050091

15/5/2562
15/5/2562
15/5/2562
16/5/2562

-

-

5498
5499
5500
5501

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติซอื้ ผ้าประดับ
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารสี
ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิง

หน ้า 458

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5502 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
5503 ขออนุมัติจัดทาโล่รางวัล
5504 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่
5505 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่
5506 ขออนุมัติซอื้ กระดาษถ่ายเอกสาร
5507
5508
5509
5510
5511
5512

ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งสถานที่
ขออนุมัติจัดทาป้ายไวนิล
ขออนุมัติจัดซือ้ ช่อดอกไม้
ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์

5513 ขออนุมัติจัดซือ้ พรมเช็ดเท้า
5514 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
1,200.01
1,200.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
1,200.01
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภางค์พักตร์ หร่ายเจริญ
2,000.00
630.00
630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 630.00
1,015.00
1,015.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,015.00
499.00
499.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
499.00
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 2,319.00
650.00
650.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 650.00
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง kalaya florist 6,000.00
4,800.00
4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 4,800.00
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง kalaya florist 3,000.00
200.00
200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
200.00
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด
(มหาชน) 2,016.00
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ 6,000.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062050094 16/5/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0400062050093

16/5/2562

-

-

PR0400062050090
PR0400062050092
PR0400062050099

16/5/2562
16/5/2562
17/5/2562

-

-

PR0400062050102
PR0400062050107
PR0400062050110
PR0400062050111
PR0400062050112
PR0400062050108

17/5/2562
21/5/2562
21/5/2562
21/5/2562
21/5/2562
21/5/2562

-

-

PR0400062050121

22/5/2562

-

-

PR0400062050132

23/5/2562

-

-

5515 ขออนุมัติค่าชุดครุย

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านครุยคัทลียา ปิ่นเกล้า 3,000.00

PR0400062050129

23/5/2562

-

-

5516 ขออนุมัติจ้างเปลีย่ นหลอดไฟ

49,400.00

49,400.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุมารี เนื่องจานงค์ 49,400.00 PR0400062050133

23/5/2562

-

-

5517 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายจานงค์ ญาติเจริญ 10,000.00

PR0400062050131

23/5/2562

-

-

5518 ขออนุมัติจ้างทาป้ายไวนิล
5519 ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิง

420.00
50,000.00

420.00 เฉพาะเจาะจง
50,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062050143
PR0400062050139

27/5/2562
27/5/2562

-

-

ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 420.00
บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จากัด
30,700.00
หน ้า 459

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5520 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ 0.6 ลิตร
5521 ขออนุมัติซอื้ ไม้ดอกไม้ประดับและพืชสวน
5522 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
5523 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง
5524 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
960.00
960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
960.00
15,880.00
15,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้เมือง การ์เด้นท์ 15,880.00
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 1,296.00
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจานงค์ ญาติเจริญ 5,800.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0400062050144
PR0400062050141
PR0400062050155

27/5/2562
27/5/2562
28/5/2562

-

-

PR0400062050154

28/5/2562

-

-

PR0400062050157
PR0400062050156
PR0400062050152
PR0400062050153
PR0400062050158
PR0500062040098
PR0500062040099

28/5/2562
28/5/2562
28/5/2562
28/5/2562
28/5/2562
1/5/2562
1/5/2562

-

-

PR0500062040100
PR0500062050033
PR0500062050048

1/5/2562
7/5/2562
13/5/2562

-

-

PR0500062050049

13/5/2562

-

-

1,450.00

1,450.00 เฉพาะเจาะจง

1,000.00
950.00
1,395.00
1,500.00
98,000.00
1,200.00
4,500.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
950.00 เฉพาะเจาะจง
1,395.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
98,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,200.00 เฉพาะเจาะจง
4,500.00 เฉพาะเจาะจง

4,500.00
99,617.00
6,634.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง
99,617.00 เฉพาะเจาะจง
6,634.00 เฉพาะเจาะจง

5535 ขอซ่อมบารุงรถยนต์ทะเบียน (กว-1724 ชลบุรี)

9,825.81

9,825.81 เฉพาะเจาะจง

5536 ขอซือ้ กระจกโต๊ะทางาน
5537 ซ่อมพัน Brake Coil ลิฟต์ และเปลีย่ น Contrac
doorlock ประตูนอก
5538 ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์
5539 การแสดงโขนชุดพระรามตามกวาง

1,070.00
16,157.00

1,070.00 เฉพาะเจาะจง
16,157.00 เฉพาะเจาะจง

ธีรพงศ์ การช่าง
PR0500062050050
บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จากัด PR0500062050064

13/5/2562
21/5/2562

-

-

31,560.00
3,000.00

31,560.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ
นายพิชิตชัย ผดุงประเสริฐ

23/5/2562
23/5/2562

-

-

5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531

ขออนุมัติจ้างจัดทารูปเล่มสรุปรายงานโครงการ
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงาน
จ้างทาป้ายชื่อติดผนัง
ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 49A

5532 ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 78A
5533 จ้างพิมพ์วารสารวิชาการ
5534 ขอซือ้ ชุดลูกลอยชักโคก

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
1,450.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,000.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 950.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,395.00
นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,500.00
นางรัตนา ชูกลิน่ 98,000.00
นางวนิดา ศุภฤทธิ์
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจากัด วี. เจ. พริน้ ติง้
บริษัท อินฟินิตี้ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์
มาเกตติง้ จากัด
บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062050142 27/5/2562
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PR0500062050073
PR0500062050071

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5540 การนาเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือคุณยายห
ง่วน
5541 ค่าช่อดอกไม้ติดอก
5542 ค่าของที่ระลึกวิทยากร
5543 ค่าจัดทา Proceedings
5544 ค่าเข้าเล่มและค่าถ่ายเอกสาร
5545 ค่ากระเป๋า
5546 ขอซือ้ ดอกไม้แขวนประดับ
5547 ขอจัดซือ้ น้ามันเชื้อเพลิง ประจาเดือนพฤษภาคม 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภเสกข์ คาไทย
PR0500062050071 23/5/2562
650.00
1,179.00
4,000.00
4,400.00
16,200.00
5,400.00
800.00

650.00 เฉพาะเจาะจง
1,179.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,400.00 เฉพาะเจาะจง
16,200.00 เฉพาะเจาะจง
5,400.00 เฉพาะเจาะจง
800.00 เฉพาะเจาะจง

5548 ขอจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศเดินทางไปเปิดงาน
โครงการนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ Yes Clay
5549 ขอจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศไปรับอ.วิโชค สอบ
ปากเปล่า ป.เอก
5550 ขอจัดทาป้ายแสดงความยินดีให้กับบัณฑิต คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ และ จัดซือ้ วัสดุสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
5551 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าของที่ระลึกมอบให้แก่
สถานที่รับนิสิตสาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 2
ชั้นปีที่ 4 เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ 2

2,800.00

5552 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโปสเตอร์นาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภาคเหนือ ครัง้ ที่ 19
5553 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์
ย-3924 เดือน พ.ค 2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0500062050071
PR0500062050071
PR0500062050071
PR0500062050071
PR0500062050072
PR0500062050078
PR0800062050014

23/5/2562
23/5/2562
23/5/2562
23/5/2562
23/5/2562
29/5/2562
7/5/2019

-

-

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววรรณา เชื้อฮ้อ
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จากัด
นายกุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์
นางสาวจิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ
ยูเนี่ยนสตาร์
ร้าน ไม้เมือง การ์เด้นท์
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร ,
บริษัทบางจากกรีนเนต จากัด
นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0800062050015

7/5/2019

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0800062050063

15/5/2019

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0800062050068

28/5/2019

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางศิริภรณ์ เดชสุภา

PR1000062050003

1/5/2019

-

-

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062050004

1/5/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR1000062050006

1/5/2019

-

-

หน ้า 461

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5554 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์เดินทาง
นิเทศงานนิสิตฝึกงาน ในวันที่ 7 พ.ค 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,300.00
1,300.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา
PR1000062050005 1/5/2019

5555 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถ วันที่ 2-4 พ.ค 2562

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

5556 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุป
โครงการฝึกภาคสนามอนามัยชุมชน
5557 ขออนุมัติเบิกเงินค่าไวนิลชื่อโครงการฝึกภาคสนาม
อนามัยชุมชน
5558 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากล่องพลาสติกมีฝาปิด,แป้งฝุน่
5559 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุพรมเช็ดเท้า,น้ายาล้างจาน
โครงการฝึกภาคสนามอนามัยชุมชน
5560 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแม็กเย็บกระดาษ,คัตเตอร์,เทปใส
,กาว 2 หน้าบาง,กระดาษเทาขาว
5561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกองกลางชุมชนสัมพันธ์
โครงการฝึกภาคสนามอนามัยชุมชน
5562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุป
โครงการ สานสายใยพี่น้องปลืม้ พัฒนา
5563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารแบบทดสอบรายวิชา
70021759 ปรสิตวิทยาและกีฎวิทยาทางสาธารณสุข

500.00

5564 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถในพื้นที่ โครงการฝึก
ภาคสนามอนามัยชุมชน
5565 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถบัส วันที่ 10 พ.ค 2562
5566 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม EdPEx

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายมาโนช ศึกพ่าย

PR1000062050007

1/5/2019

-

-

500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062050015

3/5/2019

-

-

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062050012

3/5/2019

-

-

4,500.00
510.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง
510.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเดอะบิวตี้
ร้านเดอะบิวตี้

PR1000062050017
PR1000062050010

3/5/2019
3/5/2019

-

-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR1000062050018

3/5/2019

-

-

886.00

886.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR1000062050013

3/5/2019

-

-

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062050019

3/5/2019

-

-

182.00

182.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062050016

3/5/2019

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

3/5/2019

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวิษณุ จั่นเพ็ชร์,น.ส.กฤษณา รุง่ ฉวี PR1000062050014
,นายมนัส หมอกพรม
นางสาวเจษฎา ศรีสาอางค์
PR1000062050011

3/5/2019

-

-

184.00

184.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

10/5/2019

-

-
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PR1000062050041

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5567 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารแบบทดสอบรายวิชา
70322159
5568 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบรกเกอร์,หลอดกลม,ไฟเพดาน,ผ้า
เทป,หลอด LED
5569 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายวิชา
71351059 พิษวิทยาประยุกต์
5570 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์สี
5571 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์ในการ
เดินทางนิเทศงานนิสิตฝึกงาน ณ สสจ.ฉะเชิงเทราและ
สนง.สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานฉะเชิงเทรา ในวันที่
17 พ.ค 2562
5572 ขออนุมัติเบิกเงินค่าดอกดาวเรือง,ดอกหงอนไก่
5573 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดทาซุม้ รับปริญญา ประจาปี
การศึกษา 2560
5574 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดิง่ อุปกรณ์สัญญาณจับเวลา
ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข
5575 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดทาป้ายไวนิลแสดงความยินดีแก่
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ประจาปีการศึกษา
2560
5576 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารแบบทดสอบรายวิชา
70332659 หลักวิทยาการระบาดสาหรับงานสาธารณสุข
5577 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ จานวน 13 รายการ
5578 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งพิมพ์
5579 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถังขยะ
5580 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดทาตรายาง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,143.00
1,143.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์
PR1000062050043 10/5/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5,750.00

5,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิจไพศาล ไลท์ตงิ้ จากัด

PR1000062050054

14/5/2019

-

-

1,610.00

1,610.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062050051

14/5/2019

-

-

6,000.00
1,400.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,400.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา

PR1000062050049
PR1000062050050

14/5/2019
14/5/2019

-

-

7,500.00
4,000.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมณีแดง การ์เด้น
นางนงลักษณ์ บุราณเดช

PR1000062050068
PR1000062050072

16/5/2019
17/5/2019

-

-

240.00

240.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์ชลบุรี

PR1000062050069

17/5/2019

-

-

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR1000062050071

17/5/2019

-

-

184.50

184.50 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062050070

17/5/2019

-

-

44,954.00
21,079.00

44,954.00 เฉพาะเจาะจง
21,079.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช
PR1000062050073
ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.พี. คัลเลอร์ กรุป๊ PR1000062050074

21/5/2019
21/5/2019

-

-

9,000.00
1,100.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,100.00 เฉพาะเจาะจง

ไทวัสดุ สาขาชลบุรี
ร้านเสียงศักดิบ์ ล๊อค

21/5/2019
21/5/2019

-

-
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PR1000062050076
PR1000062050075

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5581 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างพิมพ์รูปภาพ ของโครงการ
เสริมสร้างเครือข่ายนิสิตและบัณฑิตหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
5582 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเสริมสร้างเครือข่าย
นิสิตและบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
5583 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเสริมสร้างเครือข่าย
นิสิตและบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
5584 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเอกสารสรุปโครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายนิสิตและบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต
5585 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปริน้ สีและเข้าเล่ม ,เอกสารการ
ประเมิน โครงการเสริมสร้างเครือข่ายนิสิตและบัณฑิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต
5586 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มการประชุม
ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ครัง้ ที่ 4/2562
5587 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเล่มพร้อมแผ่น CD
ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข
5588 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปริน้ ถ่ายและเข้าเล่มรายวิชา
73330259 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางสุขศึกษาและ
ส่งเสริมสุขภาพ 1
5589 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera Tk-174
5590 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์ในการ
เดินทางเข้าร่วมประชุม ณ อาคารกรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน ในวันที่ 31 พ.ค 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน AQ-COPPY
PR1000062050090 22/5/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเจียบฮวด

PR1000062050088

22/5/2019

-

-

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR1000062050089

22/5/2019

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062050091

22/5/2019

-

-

37,800.00

37,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายพลากร บุญชู

PR1000062050087

22/5/2019

-

-

520.00

520.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062050093

23/5/2019

-

-

7,800.00

7,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายพลากร บุญชู

PR1000062050094

27/5/2019

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน SP PRINT

PR1000062050100

27/5/2019

-

-

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062050098

27/5/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายมาโนช ศึกพ่าย

PR1000062050099

27/5/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5591 จัดซือ้ ผงหมึกสีดาสาหรับรุน่ SP3500XS จานวน 1 ตลับ
5592 น้าดืม่ จานวน 111 ถัง
5593 จัดซือ้ ผงหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร จานวน 3 รายการ
5594 จัดจ้างเข้าเล่ม จานวน 4 เล่ม
5595 จัดซือ้ ตลับหมึกโทนเนอร์ HP LaserJet Pro 200 color
จานวน 4 กล่อง
5596 จัดซือ้ หมึกพิมพ์ MLT-D203L Samsung Toner
จานวน 1 กล่อง
5597 จัดซือ้ ของที่ระลึกกระเช้าผลไม้ จานวน 1 กระเช้า
5598 จัดซือ้ น้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จานวน 11.92 ลิตร
ประจาเดือนพฤษภาคม 2562
5599 ขออนุมัตซือ้ น้ามันรถจักรยานยนต์เดินเอกสาร
5600 ขออนุมัตซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัวจานวน 10 รายการ
5601 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษา ระบบไฟฟ้าห้องเรียน
5602 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งสารองไฟฟ้า
5603 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถตูค้ ณะฯ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
5,565.00
5,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
ราคาที่เสนอ 5,565.00 บาท
3,885.00
3,885.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน
ราคาที่
เสนอ 3,885.00 บาท
9,400.00
9,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
ราคาที่เสนอ 9,400.00 บาท
160.00
160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ทอง
ราคาที่เสนอ 160.00 บาท
13,000.00
13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
ราคา
ที่เสนอ 13,000.00 บาท
4,680.00
4,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
ราคา
ที่เสนอ 4,680.00 บาท
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ
ราคาที่เสนอ 1,000.00 บาท
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศ์ทรายทอง
ราคาที่เสนอ 400.00 บาท
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดธิดามหานคร
12,888.15
12,888.15 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แสนรัตน์พัฒนา
(2541)
2,300.00
2,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เกษฎาพร สันคะนุช
14,500.00
10,000.00

14,500.00 เฉพาะเจาะจง
5,000 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม จากัด,
บริษัท ชัยภัทร(2018) จากัด, ห้าง
หุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง
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เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR1200062050005 7/5/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR1200062050006

8/5/2019

-

-

PR1200062050026

21/5/2019

-

-

PR1200062050027

22/5/2019

-

-

PR1200062050033

23/5/2019

-

-

PR1200062050035

24/5/2019

-

-

PR1200062050036

24/5/2019

-

-

PR1200062050037

27/5/2019

-

-

PR1600062050008
PR1600062050003

5/1/2019
5/1/2019

-

-

PR1600062050004

5/1/2019

-

-

PR1600062050002
PR1600062050012

5/1/2019
5/1/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5604 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ แพ็ค

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,800.00
4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600062050029 5/1/2019

5605 ขออนุมัติจ้างบริการตรวจและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
5606 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาไม้กั้น
5607 ขออนุมัติจ้างบริการบอร์ดเคลือ่ นที่โครงการสัมมนา
วิชาการในรายวิชาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561
5608 ขออนุมัติโครงการพิธีสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรม
วงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาภรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ ประจาปี พ.ศ.2562

418.13
3,500.00
19,540.00

418.13 เฉพาะเจาะจง
3,500.00 เฉพาะเจาะจง
19,540.00 เฉพาะเจาะจง

7,800.00

5609 ขออนุมัติซอื้ ค่าตกแต่งซุม้ โครงการซุม้ แสดงความยินดี
แก่บัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2561
5610 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ อ. กมลชนก สอบปากเปล่า
ปริญญาโท วันที่ 8 พ.ค.62
5611 ขออนุมัติชุดสูทสาหรับผูบ้ ริหาร
5612 ขออนุมัติซอื้ โครงการอบรมให้ความรูด้ ้านการประกัน
คุณภาพและเรียนรูต้ ามโครงการแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล แก่สโมสรนิสิต
ประจาปี 2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน
GP Sat CCTV
บริษัท แอพดา กรุป๊ จากัด

PR1600062050026
PR1600062050015
PR1600062050027

5/2/2019
5/2/2019
5/2/2019

-

-

6,204 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้เจียมจิตต, ร้านโถ๋,แม่
ประภาสังฆภัณฑ์, ร้านโอ มาร์เก็ต
แอนด์ สโตร์, บริษัท CP All จากัด
(มหาชน) และ ร้านป้าวรรณ

PR1600062050028

5/3/2019

-

-

8,000.00

6,764 เฉพาะเจาะจง

PR1600062050030

5/7/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
และ ไพรเวชค้าวัสดุ
นายเสน่ห์ นุชพันธ์

PR1600062050032

5/7/2019

-

-

5,000.00
25,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
21,500 เฉพาะเจาะจง

ริน ราชจาปา
PR1600062050058
นายลือชา สมวิทย์, PP Sign Maker PR1600062050073
& Solution และ ปากคลองโฮมสเตย์

21/5/2019
23/5/2019

-

-

5613 ขออนุมัติเสนอจ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิ่งเพชรแอดเวอร์ไทซิง่ จากัด PR1700062050002

5/2/2019

-

-

5614 ขออนุมัติเสนอซือ้ หนังสือเรียน

19,520.00

19,520.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR1700062050004

5/2/2019

-

-

5615 ขออนุมัติเสนอซือ้ หนังสือเรียน

23,600.00

23,600.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR1700062050005

5/2/2019

-

-

5/10/2019
5/10/2019

-

-

5616 ขออนุมัติเสนอจ้างทาป้ายไวนิล
5617 ขออนุมัติเสนอจ้างทาป้ายแบคดรอป

3,000.00
8,500.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา
8,500.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 466
นายชญานนท์ แม้นเผือก

PR1700062050022
PR1700062050023

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

5624 ขออนุมัติเสนอซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร A 4
5625 ขออนุมัติเสนอซือ้ แฟ้มสันกว้าง และตลับหมึกโทนเนอร์

2,519.98
6,286.25

2,519.98 เฉพาะเจาะจง
6,286.25 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ร้านดอกไม้เจียมจิตต์
นิวทาวน์ เทคนิค
ใบสาคัญค้างจ่าย
นางสาวยุดาพงศ์ คงช่วย
ใบสาคัญค้างจ่าย
ห้างหุ้นส่วนจากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์
ซัพพลาย 2008
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

5626 ขออนุมัติเสนอซือ้ น้ามันรถยนต์
5627 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมาบริการรถยนต์
5628 ขออนุมัติเสนอซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร และถ่านอัล
คาไลน์ AA
5629 ขออนุมัติเสนอซือ้ น้ามันรถยนต์
5630 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน
5/2562
5631 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก (โครงการต้อนรับผูบ้ ริหารจาก
Danang Sport University สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ประจาปี 2562)
5632 ขออนุมัติซ่อมแซมเครือ่ งเดินอากาศและเครือ่ งวิง่

1,000.00
2,200.00
3,905.97

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,200.00 เฉพาะเจาะจง
3,905.97 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย
นายสิทธิ ทาทอง
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR1700062050045
PR1700062050044
PR1700062050057

17/5/2019
17/5/2019
23/5/2019

-

-

1,000.00
400.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
400.00 เฉพาะเจาะจง

23/5/2019
5/1/2019

-

-

720.00

720.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย
PR1700062050056
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
PR1800062050012
เสนอราคา 400 บาท
ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/ PR1800062050075
เสนอราคา 720 บาท

16/5/2019

-

-

25,690.70

25,690.70 เฉพาะเจาะจง

16/5/2019

-

-

5633 ขออนุมัติซ่อมแซมลูว่ งิ่

4,850.00

4,850.00 เฉพาะเจาะจง

16/5/2019

-

-

5634 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการต้อนรับ
ผูบ้ ริหารจาก Danang Sport University สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ประจาปี 2562)

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ PR1800062050071
รีครีเอชั่น เอเซีย จากัด/เสนอราคา
25,690.70 บาท
บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด/
PR1800062050072
เสนอราคา 4,850 บาท
นายโกมล ฤทธิง์ าม/เสนอราคา 4,500 PR1800062050074
บาท

16/5/2019

-

-

5618
5619
5620
5621
5622
5623

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ขออนุมัติเสนอซือ้ พวงมาลัยดอกไม้
ขออนุมัติเสนอจ้างเหมาบริการเครือ่ งเสียงและแสง
ขออนุมัติเสนอซือ้ กรอบรุป
ขออนุมัติเสนอจ้างทาพวงหรีดดอกไม้สด
ขออนุมัติเสนจ้างทาพวงหรีดดอกไม้สด
ขออนุมัติเสนอซือ้ กระดาษชาระสาหรับห้องน้า

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
8,000.00
8,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,520.00
1,520.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,945.00
9,945.00 เฉพาะเจาะจง

หน ้า 467

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR1700062050024 5/10/2019
PR1700062050021 5/10/2019
PR1700062050025 5/11/2019
PR1700062050029 13/5/2019
PR1700062050030 13/5/2019
PR1700062050035 14/5/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR1700062050039
PR1700062050040

15/5/2019
15/5/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5635 ขออนุมัติเปลีย่ นแบตเตอรีล่ ิฟต์

5636 ขออนุมัติจ้างจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการ FSS
Homecoming Day : สานสายใยสัมพันธ์น้องพี่ศิษย์
เก่าและนิสิตปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีงบประมาณ 2562)
5637 ขออนุมัติจัดซือ้ ต้นไม้ประดับ (โครงการ FSS
Homecoming Day : สานสายใยสัมพันธ์น้องพี่ศิษย์
เก่าและนิสิตปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีงบประมาณ 2562)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
30,088.40
30,088.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
PR1800062050073 16/5/2019
(ประเทศไทย) จากัด/เสนอราคา
30,088.40 บาท
9,580.00
9,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sign Maker & Solution/ PR1800062050081 21/5/2019
เสนอราคา 9,580 บาท

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

39,600.00

39,600.00 เฉพาะเจาะจง

5639 ขออนุมัติซอื้ กระเช้าของที่ระลึก จานวน 2 กระเช้า เพื่อ
เป็นของที่ระลึกขอบคุณวิทยากรบรรยายโครงการ ''
ทัศนศึกษาประกอบการเรียนการสอนวิชา Water and
waste water treatment I '' บริษัท สุขสมบูรณ์
น้ามันพืช จากัด จังหวัดชลบุรี

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

5640 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 2
พฤษภาคม 2562 เพื่อรับ-ส่ง วิทยากรในโครงการ
มัชฌิมนิเทศ ประจาปีการศึกษา 2561
5641 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลทาความสะอาดห้องพักรับรอง
คณบดี (ห้อง 306 ) เพื่อทาความสะอาด ห้องพักรับรอง
คณบดี สาหรับรับรองวิทยากร รายวิชา 83240259
หัวข้อเลือกสรรการจัดการหัวข้อเลือกสรรการจัดการ
สิง่ แวดล้อมทางทะเล 2

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

5638 ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน

ร้านไม้เมือง การ์เด้น/เสนอราคา
1,800 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

PR1800062050082

21/5/2019

-

-

นายนยสิทธิ์ นาคสุวรรณ/เสนอราคา PR1800062050084
39,600 บาท
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ แม่บ้านเกษตรกร PR2100062050003
เขาบายศรี อาเภอท่าใหม่

24/5/2019

-

-

1/5/2019

-

-

นายสมมิตร เจริญพร

PR2100062050002

1/5/2019

-

-

นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรรณ์

PR2100062050014

3/5/2019

-

-

หน ้า 468

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5642 ขออนุมัติซอื้ ผ้าเวสลุค สีเหลืองและสีขาว จานวน 198
หลา เพื่อใช้สาหรับประดับรัว้ ด้านหน้ามหาวิทยาลัย
เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
5643 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 4 รายการ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการในรายวิชาคัพภวิทยา
ของทะเล
5644 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 3 รายการ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการในรายวิชาการโรคและ
พยาธิสัตว์น้า
5645 ขออนุมัติซอื้ หอยแมลงภู่ และหมึกหอม เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนปฏิบัติการ ในรายวิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังในทะเล
5646 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 7
พฤษภาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งคณาจารย์เพื่อประชุม
คณะกรรมการฝ่ายคณาจารย์อ่านรายชื่อบัณฑิต ณ
อาคาร ภปร. มหาวิทยาบูรพา จังหวัดชลบุรี
5647 ขออนุมัติซอื้ กระดาษ Flip chart เพื่อใช้ในการจัด
โครงการฐานความรู้ เพื่อพัฒนานิสิต
5648 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการจัดโครงการ
ฐานความรู้ เพื่อพัฒนานิสิต
5649 ขออนุมัติเช่าเรือ เพื่อใช้ในการจัดโครงการฐานความรู้
เพื่อพัฒนานิสิต

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,168.00
3,168.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดาวรุง่ ค้าผ้า
PR2100062050015 3/5/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านลุงสันปูเป็น (นางสาวอาจรีย์
หวานเสนาะ)

PR2100062050013

3/5/2019

-

-

230.00

230.00 เฉพาะเจาะจง

นางวรรณี ผลมณี

PR2100062050011

3/5/2019

-

-

240.00

240.00 เฉพาะเจาะจง

นางวรรณี ผลมณี

PR2100062050012

3/5/2019

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2100062050016

7/5/2019

-

-

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบุญมา

PR2100062050023

10/5/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2100062050026

10/5/2019

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

นายประวิทย์ โชติผล

PR2100062050025

10/5/2019

-

-

หน ้า 469

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5650 ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์ในการดาเนินโครงการ
จานวน 1 โครงการ เพื่อใช้ประกอบโครงการป่าไม้งาม
ทะเลสวย ครัง้ ที่ 19

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
16,640.00
16,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผึง้ น้อย, ร้านหนอนอ้วน, ร้านทุก PR2100062050032 17/5/2019
อย่าง 20 บาท ,ร้านบุญมา, บริษัท
สยามโกลบอลเฮาส์ จากัด (มหาชน),
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม
จากัด, ร้านปราณีพลาสติก

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5651 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 27
พฤษภาคม 2562 เพื่อรับอาจารย์พิเศษ (Dr.Elvidge )
มาให้ความรูแ้ ละสร้างความร่วมมืองานวิจัยร่วมกัน ณ
โรงแรม golden jade suvarnabhumi จ.กรุงเทพฯ

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2100062050040

24/5/2019

-

-

5652 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 27
พฤษภาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งกรรมการสอบปัญหา
พิเศษของนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล (ดร.จันทร์จรัส
วัฒนะโชติ)

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2100062050037

24/5/2019

-

-

5653 ขออนุมัติจ้างเหมาทาความสะอาดห้องพักรับรองคณบดี
(ห้อง 306 )วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เพื่อทาความ
สะอาดห้องพักรับรองคณบดี สาหรับรับรองวิทยากร
เสริมทักษะการเรียนดาน้าของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรรณ์

PR2100062050035

24/5/2019

-

-

5654 ขออนุมัติจ้างเหมาทาความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง
306) วัสนที่ 29 พฤษภาคม 2562 เพื่อทาความสะอาด
ห้องพักรับรองคณบดี สาหรับรับรองกรรมการสอบ
ปัญหาพิเศษของนิสิต คณะเทคโนโลทางทะเล

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรรณ์

PR2100062050036

24/5/2019

-

-

หน ้า 470

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5655 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 28
พฤษภาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งกรรมการสอบปัญหา
พิเศษของนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล (ดร.สุพรรณี ลี
โทชวลิต)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร เจริญพร
PR2100062050038 24/5/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5656 ขออนุมัติจ้างปรับเทียบ Micro Pipette 1 ch (2
Point) จานวน 4 เครือ่ ง เนื่องจากปิเปตอัตโนมัติดูด
จ่ายสารไม่เที่ยงตรงจึงจาเป็นต้องปรับเทียบเพื่อให้เกิด
ความเที่ยงตรงในการดูดจ่ายสารละลาย

2,568.00

2,568.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จากัด

PR2100062050060

27/5/2019

-

-

5657 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารจานวน 9,136 หน้า และเข้า
เล่ม+อุปกรณ์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล
5658 ขออนุมุติจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 2,580 หน้า เพื่อเป็น
เอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยี
ทางทะเล
5659 ขออนุมัติจ้างออกแบบอาคารโครงการพัฒนาหน่วย
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรภาค
ตะวันออก
5660 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์ จานวน 5 รายการ เพื่อใช้
สาหรับทาปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยา

4,741.20

4,741.20 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2100062050063

27/5/2019

-

-

1,161.00

1,161.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2100062050066

27/5/2019

-

-

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวิเชียร เดชะผล

PR2200062040001

1/5/2019

-

-

1,690.00

1,690.00 เฉพาะเจาะจง

นางวรรณี ผลมณี , ศักดิด์ า เครือ่ งครัว PR2200062050039

9/5/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

วิสหกิจชุมชนกลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
เขาบายศรีอาเภอท่าใหม่

13/5/2019

-

-

5661 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก จานวน 1 โครงการ เพื่อมอบ
ให้กับวิทยากรในโครงการศึกษาดูงานของนิสิตสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร

หน ้า 471

PR2200062050040

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5662 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 22
พฤษภาคม พ.ศ.2562 เพื่อรับ-ส่งคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และทีมงาน เพื่อเดิน
ทางเข้าร่วมการประชุมหารือกับบริษัท นาเข้า (ประเทศ
ไทย) จากัด เรือ่ ง การเก็บข้อมูลแปรรูปอาหารในเขต
EEC

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,500.00
4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์
PR2200062050060 21/5/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5663 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับวิทยากร ใน
โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลีย่ นภาษา
และศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจาเนียรหัตถกรรม และร้านไทย
เบญจรงค์

PR2200062050062

22/5/2019

-

-

5664 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ เพื่อปรับปรุง
และซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศประจาคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ให้มีสภาพพร้อมการใช้งาน

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายรุง่ โรจน์ หวังศิริ

PR2200062050064

27/5/2019

-

-

5665 ขออนุมัติจ้างเปลีย่ นอะไหล่ปิเปตอัตโนมัติ เนื่องจากมี
อาการน้าหยดจากการที่ Seal & O-ring เสือ่ มไม่
สามารถดูดจ่ายได้ปกติเนื่องจาก Tip holder ปลาย
แตก และปลายหัก ไม่สามารถใช้งานได้

3,712.90

3,712.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จากัด

PR2200062050063

27/5/2019

-

-

5666 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 6 รายการ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

6,620.00

6,620.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านฉัตรกานก(วัสดุก่อสร้างทุกชนิด) PR2300062050003

5/3/2019

-

-

5667 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก จานวน 1 โครงการ เพื่อมอบ
ให้กับวิทยากรในโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะอัญมณี
ประจาปีการศึกษา 2561

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด แม่ละม่อม

15/5/2019

-

-

หน ้า 472

PR2300062050015

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5668 ขออนุมัติค่าเช่าห้องประชุม จานวน 1 ห้อง เพื่อใช้ใน
การดาเนินการจัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาระบบ
บริหารคณะการจัดการและการท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ (15-17พ.ค.62)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
20,000.00
20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ดี พัฒนา จากัด (โรงแรม PR2400062050004 3/5/2019
แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท)

5669 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับใช้ในการเดินทางรับ-ส่งวิทยากร เข้าร่วม
โครงการพัฒนาระบบบริหารคณะการจัดการและการ
ท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ (15-17พ.ค.62)

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

5670 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จานวน 1
คัน 3 วัน สาหรับใช้ในการเดินทางรับ-ส่งบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาระบบบริหารคณะการจัดการและ
การท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ (15-17พ.ค.62)

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง

5671 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จานวน 1
คัน เพื่อใช้ในการเดินทางโครงการศึกษาและดูงานการ
ปฏิบัติงานในโรงแรมฮิลตัน พัทยา(14พ.ค.62)

8,000.00

5672 ขออนุมติค่าถ่ายเอกสาร 3 เครือ่ ง ชั้น 9 เพื่อใช้ในงาน
สานักงาน/งานจัดการเรียนการสอน และพิมพ์เอกสาร
งานวิชาการของคณาจารย์
5673 ขออนุมัติค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1
กช 637 เพื่อใช้ในการเดินทางปฏิบัติงานราชการของ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR2400062050002

3/5/2019

-

-

นายกรกวรรษ ไพทูรย์

PR2400062050003

3/5/2019

-

-

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด แชมป์มหานคร
ทราเวล

PR2400062050005

7/5/2019

-

-

3,828.56

3,828.56 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
จากัด

PR2400062050025

14/5/2019

-

-

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR2400062050026

14/5/2019

-

-

หน ้า 473

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5674 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์เลเซอร์ ยีห่ ้อ CANON รุน่
331BK/C/M/Y รวมจานวน 4 กล่อง สาหรับใช้พิมพ์งาน
เอกสารทางราชการต่างๆ ในสานักงานคณบดีของคณะฯ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
11,000.00
11,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
PR2400062050027 14/5/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5675 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
เพื่อเดินทางเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ''กลยุทธ์เชิงรุก
อุตสาหกรรมสุขภาพและความงามสูต่ ลาดโลก'' ''
Creative Spa & Wellness Thailand 2019''(22พ.ค.
62)

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR2400062050035

21/5/2019

-

-

5676 ขออนุมัติจ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 1 ผืน สาหรับ
ประชาสัมพันธ์คณะฯ ในวันพระราชทานปริญญาบัตรปี
2560
5677 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ถังใส จานวน 25 ถัง สาหรับใช้
บริโภคประจาแต่ละชั้น ภายในอาคารเฉลิมพระกียรติ

1,440.00

1,440.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านหนึ่งศิลป์ (นายวัชระ ชมภูทอง)

PR2400062050036

22/5/2019

-

-

875.00

875.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวจี๊ด มณีรัตน์

PR2400062050037

27/5/2019

-

-

5678 ขออนุมัติซอื้ กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น จานวน 3 ลัง
และกระดาษชาระแบบแผ่น จานวน 6 ลัง สาหรับใช้ใน
ห้องสุขา อาคารเฉลิมพระเกียรติของคณะฯ

8,281.80

8,281.80 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์ PR2400062050043
ซัพพลาย 2008

29/5/2019

-

-

5679 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์-เดินทางเข้าร่วม
โครงการไหว้ครูแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2561 วันที่
2 พฤษภาคม 2562
5680 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มการปฏิบัติงานใน
คณะ

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมชาย ไทยพานิช/ เสนอราคา
2,500 บาท

PR2700062050004

5/1/2019

-

-

9,400.00

9,400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านLEEDA COPY และรุง่ รัตน์
PR2700062050003
แสนงสุข / เสนอราคา 8,975.70 บาท

5/1/2019

-

-

5681 ขออนุมัติเบิกค่าน้ามันรถรับส่งเอกสาร เดือนพฤษภาคม
2562

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
บาท

5/1/2019

-

-

หน ้า 474

PR2700062050001

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5682 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดือน
พฤษภาคม 2562
5683 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนให้ห้องเรียน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพินิต เผ่าจินดา/ เสนอราคา
PR2700062050002 5/1/2019
4,645 บาท
2,970.00

2,970.00 เฉพาะเจาะจง

5684 ขออนุมัติจัดซือ้ ลูกประคบสมุนไพรสด

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

5685 ขออนุมัติจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเครือ่ ง
ถ่ายเอกสาร
5686 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนวิชา
96432159 อ.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ
5687 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
รายวิชา 76329159 ฝึกงานฟาร์ม 2

3,282.08

3,282.08 เฉพาะเจาะจง

998.00

998.00 เฉพาะเจาะจง

2,374.00

2,374.00 เฉพาะเจาะจง

16,840.35

16,840.35 เฉพาะเจาะจง

2,455.05
3,400.00

5688 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
รายวิชา 76329159 ฝึกงานฟาร์ม 2
5689 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเครือ่ ง
ถ่ายเอกสาร
5690 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้าดืม่ ขนาด 350 ML
จานวน 100 แพ็ค

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท เพาเวอร์บาย จากัด/ เสนอ
ราคา 2,970 บาท
นางไมมูนะ ริสมัน /เสนอราคา
2,400 บาท
บริษัท เมธานนท์ จากัด

PR2700062050005

5/2/2019

-

-

PR2700062050016

5/10/2019

-

-

PR2800062050002

5/3/2019

-

-

ตลาดสดวัฒนานคร

PR2800062050003

5/3/2019

-

-

ร้านสมส่วนบูติค
อรัญการปศุสัตว์

PR2800062050013

21/5/2019

-

-

22/5/2019

-

-

2,455.05 เฉพาะเจาะจง

ร้านเจริญภัณฑ์ ,อรัญการปศุสัตว์,ห PR2800062050015
จก.ชัยประดิษฐ์ วัฒนา, หจก.อาร์.พี.
ซี.อินเตอร์เทรด
บริษัท เมธานนท์ จากัด
PR3300062050006

5/2/2562

-

-

3,400.00 เฉพาะเจาะจง

น้าดืม่ ตราโฟกัส บ้านคลองมะนาว

5/10/2562

-

-

หน ้า 475

PR3300062050011

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5691 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุโครงการคืนสูเ่ หย้า ชาว
SCISO และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
20,680.00
20,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.พี.เพื่อนนักเรียน
PR3300062050013 15/5/2562
ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท
บริษัท ศรีกิจเครือ่ งเขียน จากัดร้าน
หวายไทย
บริษัทสยามแม็คโครจากัด (มหาชน)
นางสาวณัฐสิณี ทรัพย์กรณ์
ร้านวัฒนาจักสาน
ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5692 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างปักผ้าตราสัญลักษณ์
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
5693 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดทาป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ โครงการ TCAS 5 รับตรงและสัมภาษณ์

6,120.00

6,120.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอยูบ่ ารุงราษฎร์

PR3300062050012

15/5/2562

-

-

3,159.00

3,159.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท

PR3300062050024

27/5/2562

-

-

5694 ขออนุมัติจัดซือ้ และเบิกเงินค่าวัสดุและอุปกรณ์หลอด
ไฟฟ้า จานวน 1 งาน
5695 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจดหมายข่าว RMCS ปีที่
12 ฉบับที่ 1 จานวน 100 ชุด
5696 ขออนุมัติเช่าคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครือ่ ง ตัง้ แต่วันที่
1 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
5697 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถบัส จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่งอาจารย์และนิสิตการจัดโครงการฝึกปฏิบัติงาน
ในผูป้ ่วยอายุรกรรมและศัลยกรรมหัวใจและปอดในวันที่
10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลชลบุรี

2,980.00

2,980.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านประโยชน์การไฟฟ้า

PR3400062050013

16/5/2562

-

-

5,550.00

5,550.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ.พี.บลูปริน้ ท์

PR3400062050014

16/5/2562

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

5/1/2019

-

-

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

5/1/2019

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR3600062050007
ราคาตกลงจ้าง 10,000 บาท
นางเพ็ญจันทร์ ดารงเจริญราคาที่ตก PR3600062050006
ลงจ้าง 2,700 บาท

หน ้า 476

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5698 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน รับ-ส่ง
ประธานสาขาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมพิจารณาร่าง
หลักสูตร ฯ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (อ.นิรมล
สารองจ่าย)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,200.00
3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600062050002 5/1/2019
3,200 บาท

5699 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
โภชนาการคลินิก 1 จานวน 51 รายการ (อ.นริศา
สารองจ่าย)
5700 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จานวน 3.33 ลิตร
(เงินหมุน)
5701 ขออนุมัติจัดซือ้ วสดุการเรียนการสอนรายวิชา
โภชนาการคลินิก 1 (สอบปลายภาค)

2,637.99

2,637.99 เฉพาะเจาะจง

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง

4,927.00

3,843.90 เฉพาะเจาะจง

5702 ขออนุมัติจัดซือ้ แผ่นตรวจน้าตาลและเข็ม จานวน 5
กล่อง (อ.ปิยะพงษ์สารองจ่าย)
5703 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชา 68549359
โครงงานทางพยาธิวิทยา (อ.ณรงค์ฤทธิ์)

1,650.00

1,650.00 เฉพาะเจาะจง

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,985.00

1,975 เฉพาะเจาะจง

5704 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในการแต่งหน้า จานวน 11 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 15 - 29 พฤษภาคม
2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาบางแสน
สาขาที่ 00083 ราคาที่ตกลงซือ้
2,637.99 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานครราคา
ที่เสนอ 100 บาท
เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาบางแสน
สาขาที่ 00083 ราคาที่ตกลงซือ้
3,843.90 บาท
บริษัท ดีฟาร์มาซี จากัด ราคาที่ตกลง
ซือ้ 1,650 บาท
บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 12,000 บาท

PR3600062050008

5/2/2019

-

-

PR3600062050009

5/2/2019

-

-

PR3600062050011

5/3/2019

-

-

PR3600062050010

5/3/2019

-

-

PR3600062050018

5/8/2019

-

-

ร้าน 888 รวงข้าว ราคาที่ตกลงซือ้
1,975 บาท

PR3600062050024

5/10/2019

-

-

หน ้า 477

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5705 ขออนุมัติจัดซือ้ อาหารทะเลแห้ง จานวน 1 ชุด เพื่อใช้
สาหรับแทนคาขอบคุณในความอนุเคราะห์สถานที่จัด
โครงการศึกษาดูงานของนิสิตชีวเวชศาสตร์ (ศึกษาดู
งานทางด้านสัตว์ทดลองและการจัดการเลีย้ ง
สัตว์ทดลอง) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 (อ.ปริญญา
พรสารองจ่าย)
5706 ขออนุมัติจัดจ้างปั๊มกุญแจ จานวน 1 ชุด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ไข่มีสุข ราคาที่ตกลงซือ้ 1,000 PR3600062050033 14/5/2019
บาท

55.00

55.00 เฉพาะเจาะจง

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

5710 ขออนุมัติจัดซือ้ ฆ้อนเคาะเข่าและอิเล็คโทรด จานวน 2
รายการ

17,505.20

17,505.20 เฉพาะเจาะจง

5711 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถบัส จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่งอาจารย์และนิสิตโครงการเข้าร่วมนาเสนอ
ผลงานวิจัยทางกายภาพบาบัด ภายใต้โครงการประชุม
วิชาการทางกายภาพบาบัดฯ ในวันที่ 29 พฤษภาคม
2562

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

5712 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน คัน เพื่อ
รับส่งอาจารย์และนิสิตโครงการเข้าร่วมนาเสนอ
ผลงานวิจัยทางกายภาพบาบัดฯ ในวันที่ 29 พฤษภาคม
พ.ศ.2562

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

5707 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จานวน 2 แผ่น (อ.
นรินทร์สารองจ่าย)
5708 ขออนุมัติจัดซือ้ Co2 จานวน 1 ท่อ เพื่อใช้สาหรับการ
เรียนการสอนในทุกรายวิชาการเพาะเลีย้ งเซลล์สัตว์
5709 ขออนุมัติจัดจ้างเปลีย่ นลูกลอยวาวล์ จานวน 1 งาน

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายสมศักดิ์ ปันดี ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600062050045
55 บาท
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาที่ตก PR3600062050044
ลงจ้าง 800 บาท
บริษัท ลินเด้ ประเทศไทย จากัด
PR3600062050043
ราคาที่ตลงซือ้ 2,140 บาท

15/5/2019

-

-

15/5/2019

-

-

15/5/2019

-

-

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์ ราคาที่ตก PR3600062050046
ลงจ้าง 5,350 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด เพียรเจริญ เซลล์ PR3600062050051
แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่ตกลงซือ้
17,505.20 บาท
บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จากัด PR3600062050048
ราคาที่ตกลงจ้าง 13,000 บาท

17/5/2019

-

-

18/5/2019

-

-

18/5/2019

-

-

นายอรรถสิทธิ์ ผาสุข ราคาที่ตกลง
จ้าง 3,000 บาท

18/5/2019

-

-

หน ้า 478

PR3600062050049

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5713 ขออนุมัติซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 2 เครือ่ ง
5714 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ
5715 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 3 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนโครงงานวิจัยทางชีวเวช
ศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 (อ.ศิริพรสารองจ่าย)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,420.00
6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วชิ เอ็นจิเนียริง่ จากัดราคาที่ PR3600062050050 18/5/2019
ตกลงจ้าง 6,420 บาท
4,050.00
4,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
PR3600062050055 21/5/2019
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 4,050 บาท
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด ราคา PR3600062050054 21/5/2019
ที่ตกลงซือ้ 2,000 บาท

5716 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 7 รายการ

11,994.70

11,994.70 เฉพาะเจาะจง

5717 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ

11,235.00

11,235.00 เฉพาะเจาะจง

5718 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 40,554 แผ่น

20,277.00

20,277.00 เฉพาะเจาะจง

245.00

245.00 เฉพาะเจาะจง

2,000.00

1,398.00 เฉพาะเจาะจง

22,726.80

22,726.80 เฉพาะเจาะจง

5719 ขออนุมัติจัดจ้างทาเล่มฝึกงาน จานวน 4 เล่มและถ่าย
เอกสาร จานวน 100 แผ่น
5720 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก จานวน 2 ชิ้น เพื่อใช้
สาหรับแทนคาขอบคุณในการจัดโครงการแลกเปลีย่ น
นิสิตสาขากายภาพบาบัดฯ (student out 2019) อ.พร
ลักษณ์สารองจ่าย
5721 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 3 รายการ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ PR3600062050052
ตกลงซือ้ 11,994.70 บาท
บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ PR3600062050056
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 11,235 บาท

21/5/2019

-

-

21/5/2019

-

-

น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจ้าง
20,277 บาท
น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจ้าง
245 บาท
บริษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)
สาขาชลบุรี ราคาที่ตกลงซือ้ 1,398
บาท

PR3600062050062

22/5/2019

-

-

PR3600062050061

22/5/2019

-

-

PR3600062050069

23/5/2019

-

-

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 22,726.80 บาท

PR3600062050067

23/5/2019

-

-

หน ้า 479

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5722 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อรับ-ส่ง
คณบดี รองคณบดีและผูช้ ่วยคณบดีเดินทางเข้าร่วม
โครงการความร่วมมือทางวิชาการวิจัยและแลกเปลีย่ น
นิสิตกับสถาบันต่างประเทศ ณ National Chung
cheng University และ National Cheng Kung
University,Taiwan วันที่ 2 มิถุนายน 2562 (อ.กุลวรา
สารองจ่าย)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600062050073 24/5/2019
2,500 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5723 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับส่ง คณบดี ผูบ้ ริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบันในวันที่ 11-13 มิถุนายน 2562

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี ราคาที่ตกลงจ้าง
11,000 บาท

PR3600062050075

24/5/2019

-

-

5724 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ จานวน 6 หลอด

19,200.00

19,200.00 เฉพาะเจาะจง

24/5/2019

-

-

5725 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการการแลกเปลีย่ นนิสิตสาขา
กายภาพบาบัดกับสถาบัน Berufsgenossenschaftlict
ฯ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (อ.กุลวราสารองจ่าย)

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาที่ตกลง PR3600062050071
ซือ้ 19,200 บาท
นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600062050070
2,500 บาท

24/5/2019

-

-

5726 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 9 รายการ เพื่อ
ใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานทางพยาธิ
วิทยา รหัส 68549359 (อ.จิรสุดา)
5727 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อรับ
- ส่งคณบดี รองคณบดีและผูช้ ่วยคณบดีเดินทางกลับ
จากประเทศไต้หวัน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 (อ.กุลว
ราสารองจ่าย)

1,718.84

1,718.84 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 1,718.84 บาท

PR3600062050072

24/5/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600062050074
2,500 บาท

24/5/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5728 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตูจ้ านวน 1 คัน เพื่อ
รับส่งอาจารย์ดร.สว่าง เพชรวิเศษมาเป็นวิทยากรใน
โครงการการเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์วันที่ 4 มิถุนายน 2562
5729 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนและค่าถ่าย
เอกสารรายวิชาโครงงานวิจัยฯ (อ.แนนสารองจ่าย
1,200 บาท ,กลุม่ ข้าวดา 1,368 บาท,ข้าวแดง 994.65
บาท,อุ้มบุญ 1,390.05 บาท)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ สุวิชาพาณิชย์ ราคาที่ตก PR3600062050082 27/5/2019
ลงจ้าง 3,000 บาท

4,952.70

4,952.70 เฉพาะเจาะจง

ร้านทวีโชคเภสัช ราคาที่ตกลงซือ้
PR3600062050084
576 บาท,ร้านฐิติพงษ์เภสัช ราคาที่
ตกลงซือ้ 1,200 บาท,คุณสมนึก แก้ว
ดวงใจ ราคาที่ตกลงซือ้ 150 บาท,
ร้านยาบริบาลเภสัช ราคาที่ตกลงซือ้
210 บาท,ร้านข้าวสานฝัน ราคาที่
ตกลงซือ้ 480 บาท,ร้านเพนกวินช้อป
12 บาท สาขาบางแสน ราคาที่ตก
ลงซือ้ 480 บาท,บ้านยาบูรพา ราคา
ที่ตกลงซือ้ 160 บาท,ร้านเทิดเทิง
เครือ่ งครัว ราคาที่ตกลงซือ้ 50 บาท
,บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 320 บาท,ร้าน
ข้าวสาร-ข้าวนึ่งอบไอน้า ราคาที่ตก
ลงซือ้ 570 บาท,บริษัท ดีฟาร์มาซี
จากัด สาขาที่ 00007 ราคาที่ตกลง
ซือ้ 280 บาท,นางสาวยลดา วรดิถี
ราคาที่ตกลงจ้าง 476.70 บาท

หน ้า 481

27/5/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5730 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชา 68549359
โครงงานทางพยาธิวิทยา
5731 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จานวน 1 ผืน (กุลธรา
สารองจ่าย)
5732 ขออนุมัติจัดซือ้ หลอดนีออนขนาด 10w จานวน 18 ดวง
(เงินหมุน)
5733 ขออนุมัติจัดซือ้ กล่องใส่สไลด์ จานวน 8 กล่อง เพื่อใช้
สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานทางพยาธิ
วิทยา รหัส 6854959 (อ.จิรสุดา)
5734 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาของสาขา
เทคนิคการแพทย์
5735 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จานวน
1 คัน เพื่อใช้สาหรับรับ - ส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา
โครงการปรับแผนยุทธศาสตร์ แผนบริหารความเสีย่ ง
และการส่งเสริมค่านิยมองค์การในวันที่ 17 - 19
มิถุนายน พ.ศ.2562
5736 ขออนุมัติจัดซือ้ ไส้ปากกา จานวน 5 อัน เพื่อใช้สาหรับ
การปฏิบัติงานของบุคลากร คณะสหเวชศาสตร์ (กุลธรา
สารองจ่าย)
5737 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าห้องประชุม จานวน 1 ห้อง เพื่อใช้
สาหรับการจัดสัมมนาโครงการปรับแผนยุทธศาสตร์
แผนบริหารความเสีย่ งฯ ในระหว่างวันที่ 17 -19
มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
4,708.00
4,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟิค มาร์
เก็ตติง้ จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 4,708
บาท
900.00
900.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาที่ตก
ลงจ้าง 900 บาท
540.00
540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ราคาที่ตกลงซือ้
540 บาท
1,626.40
1,626.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่
ตกลงซือ้ 1,626.40 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR3600062050090 28/5/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR3600062050096

28/5/2019

-

-

PR3600062050088

28/5/2019

-

-

PR3600062050095

28/5/2019

-

-

29,000.00

29,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 29,000 บาท

PR3600062050089

28/5/2019

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคที ทรานด์ แอนด์เซอร์วิส PR3600062050101
จากัด ราคาที่ตกลงจ้าง 20,000 บาท

29/5/2019

-

-

110.00

88.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ว.พานิช กรุป๊ จากัด ราคาที่
ตกลงซือ้ 88 บาท

PR3600062050102

29/5/2019

-

-

19,800.00

19,800.00 เฉพาะเจาะจง

โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง PR3600062050100
ราคาที่ตกลงจ้าง 19,800 บาท

29/5/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5738 ขออนุมัติจัดซือ้ แผ่นอิเล็คโทรด จานวน 4 ซอง เพื่อใช้
สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงการวิจัยนิสิต
กายภาพบาบัดปีการศึกษา 2/2561

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิค PR3600062050103 29/5/2019
วิปเมนท์ จากัด ราคาที่ตกลงซือ้
4,000 บาท

5739 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครือ่ งสารองไฟฟ้า จานวน 1 เครือ่ ง

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

5740 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 2 คัน เพื่อ
รับ-ส่งคณบดี ผูบ้ ริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ้านการประกันคุณภาพฯ ในวันที่ 11
- 13 มิถุนายน 2562

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง

5741 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งถ่ายเอกสารจานวน 6 หลอด
และหมึกพิมพ์เลเซอร์จานวน 1 กล่อง
5742 ขออนุมัติจัดซือ้ หมวกคลุมศีรษะ จานวน 20 ถุงและผ้า
ปิดจมูก 3 ชั้น จานวน 10 กล่อง
5743 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสารเคมี จานวน 5 รายการ เพื่อใช้
สาหรับการเรียนการสอนของรายวิชา Hemato (อ.
นิรมล)
5744 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 4 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนของรายวิชา Hemato
(อ.นิรมล)
5745 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 4 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนของรายวิชา Hemato
(อ.นิรมล)

20,700.00

20,700.00 เฉพาะเจาะจง

1,605.00

1,605.00 เฉพาะเจาะจง

7,300.00

7,300.00 เฉพาะเจาะจง

10,309.45

10,309.45 เฉพาะเจาะจง

5,136.00

5,136.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงจ้าง 1,200 บาท
นายชูชาติ พรหม ราคาที่ตกลงจ้าง
22,000 บาท

PR3600062050104

29/5/2019

-

-

PR3600062050098

29/5/2019

-

-

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาที่ตกลง
ซือ้ 20,700 บาท
บริษัท บางกอกอินเตอร์แลบ จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 1,605 บาท
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 7,300 บาท

PR3600062050106

30/5/2019

-

-

PR3600062050114

30/5/2019

-

-

PR3600062050110

30/5/2019

-

-

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 10,309.45 บาท

PR3600062050109

30/5/2019

-

-

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ PR3600062050111
ตกลงซือ้ 5,136 บาท

30/5/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5746 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 37 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชา Anatomy,
ปรสิต,สัตว์ทอลอง, Protein Immuno,Neuroscience
เทคนิคกล้อง ,Histology

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
57,929.80
57,929.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ PR3600062050113 30/5/2019
ตกลงซือ้ 57,929.80 บาท

5747 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

6,954.00

6,954.00 เฉพาะเจาะจง

5748 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

2,889.00

2,889.00 เฉพาะเจาะจง

5749 ขออนุมัติสงั่ ทาตรายาง จานวน 4 รายการ
5750 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมี จานวน 10 รายการ
5751 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมีพร้อมอุปกรณ์ จานวน 18
รายการ
5752 ขออนุมัติจ้างรถเหมารถบัสปรับอากาศโครงการสัมมนา
สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
จานวน 1 คัน (247)
5753 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์สานักงาน จานวน 43
รายการ (133)
5754 ขออนุมัติซ่อมบารุงรถตูป้ ระจาคณะเภสัชศาตร์

680.00
76,610.00
30,280.00

680.00 เฉพาะเจาะจง
76,610.00 เฉพาะเจาะจง
30,280.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ เอส ไซน์ จากัด ราคาที่ตก
ลงซือ้ 6,954 บาท
บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่
ตกลงซือ้ 2,889 บาท
ร้านแสนสุขกราฟฟิค / 680 บาท
บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ์

15,000.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR3600062050105

30/5/2019

-

-

PR3600062050112

30/5/2019

-

-

PR3700062050001
PR3700062050010
PR3700062050013

1/5/2019
2/5/2019
3/5/2019

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จากัด PR3700062050027

7/5/2019

-

-

18,500.00

18,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR3700062050020

7/5/2019

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR3700062050057

13/5/2019

-

-

5755 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดสวนสมุนไพร ระหว่างวันที่ 1-2
และ 8-9 มิถุนายน 2562 (169)
5756 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมี 18 รายการ

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผูจ้ าหน่ายโต
โยต้า จากัด
นางราศรี สวัสเอื้อ 10,000 บาท

PR3700062050067

14/5/2019

-

-

70,040.00

70,040.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จากัด PR3700062050065

14/5/2019

-

-

5757 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมี จานวน 3 รายการ

25,630.00

25,630.00 เฉพาะเจาะจง

14/5/2019

-

-

5758 ขออนุมัติจัดซือ้ ต้นไม้ในโครงการสวนสมุนไพร (ระยะที่
1) (169)

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ไอดีเอ็มดี อินเตอร์ PR3700062050058
เทรดดิง้
ร้านลุง (หรัง่ ) /19,510.00 บาท
PR3700062050068

14/5/2019

-

-

หน ้า 484

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5759 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมี จานวน 56 รายการ
5760 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาซุม้ รับรองบัณฑิต
ผูส้ าเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 (123)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
77,930.00 77,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด
PR3700062050069 15/5/2019
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) PR3700062050070 15/5/2019
จากัด / 340 บ. ,ร้าน T ฮาร์ตแวร์ /
380 บ, ร้านเจียบฮวด/115 บ. ,
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด /
1,178 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5761 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมี จานวน 7 รายการ

87,350.00

87,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จากัด PR3700062050072

15/5/2019

-

-

5762 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมปั๊มโซล่าเครือ่ งปั่นไฟ อาคารเรียน
5 ชั้น (172)
5763 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ในโครงการ
สัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปี 2562 (209)
5764 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ ในโครงการสวนสมุนไพร
(ระยะที่ 1) (169)

38,500.00

38,500.00 เฉพาะเจาะจง

17/5/2019

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบร์ทเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น PR3700062050081
จากัด
บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จากัด PR3700062050088

22/5/2019

-

-

57,000.00

57,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางณัฐธิดา บุญวาสนา/ 5,370 บ., PR3700062050087
วิศาล สุคันนา / 6,660 บ., บริษัท
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)/
6,810 บ., สัญชัย ฐิติวรารักษ์ /
2,500 บ.

22/5/2019

-

-

5765 ขออนุมัติจ้างเหมาแม่บ้านรายวัน ระหว่างวันที่
25,26,30,31 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 2 มิถุนายน
2562 ภายในอาคาร 12 ชั้น บริเวณชั้น 1 และชั้น 2
คณะเภสัชศาสตร์ (127)

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วรกาญจน์ไทย
เซอร์วิส

PR3700062050094

23/5/2019

-

-

5766 ขออนุมัตจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ATEC เลขครุภัณฑ์
581500301000453 (172)
5767 ขออนุมัติเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสารประจาเดือนมิถุนายน
2562 (299)

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR3700062050095

23/5/2019

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปปี้เออร์ PR3700062050104
จากัด

28/5/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5768 ขออนุมัติจัดซือ้ ยาเพื่อทาการทดลอง

5769 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จานวน 2 คัน โดย
มีเส้นทางคณะเภสัชศาตร์ ม.บูรพา - ราชบุรี (บ.
บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จากัด) จานวน 1 คัน
และเส้นทางคณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา - กรุงเทพ (บ.
ชุมชนเภสัชกรรม จากัด(มหาชน) จานวน 1 คัน วันที่
26 เมษายน 2562 (228)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
PR3700062050109 29/5/2019
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา/ 22,000 บาท
25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จากัด PR3700062050108 29/5/2019

5770 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน
1 คัน เดินทางจาก ม.บูรพา - โรงแรมชินนาม่อน
กรุงเทพฯ ในวันที่ 9 พ.ค. 62 และรถตูป้ รับอากาศ
จานวน 1 คัน เดินทางจาก โรงแรมชินนาม่อน
กรุงเทพฯ - ม.บูรพา ในวันที่ 10 พ.ค. 62 ในการเดิน
ทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนา
วิทยากรเครือข่ายมหาวิทยาลัย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

5771 ซือ้ น้าดืม่ ถัง จานวน 61 ถัง
5772 ซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 2 เครือ่ ง
5773 ซือ้ วัสดุ ฟิวเจอร์บอร์ด จานวน 68 อัน และแลคซีน
จานวน 12 ม้วน
5774 จ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา - ธนาคารไทยพาณิชย์
SCB Park ในวันที่ 13 พ.ค. 62 สาหรับเข้าร่วมศึกษาดู
งานโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขา CS กิจกรรม
การศึกษาดูงานสถานที่ประกอบการด้านเทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์

2,135.00
19,902.00
3,480.00
12,000.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062050002

1/5/2562

-

-

2,135.00 เฉพาะเจาะจง
19,902.00 เฉพาะเจาะจง
3,480.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน
นิวทาวน์ เทคนิค
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR3800062050004
PR3800062050022
PR3800062050024

1/5/2562
7/5/2562
7/5/2562

-

-

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062050033

10/5/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5775 เช่าห้องประชุม จานวน 1 ห้อง สาหรับใช้ในการจัด
โครงการค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
5776 ขออนุมัติเบิกค่าน้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
5777 ซือ้ เหรีญตะกั่ว จานวน 400 เหรีญ
5778 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน
1 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - สานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ในวันที่ 14 พ.ค.
62 สาหรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงเรือ่ ง ต้นทุนหลักสูตร
Data Science
5779 ซือ้ วัสดุ สาหรับใช้ในการจัดโครงการค่ายฝึกพัฒนา
ซอฟต์แวร์
5780 ซือ้ วัสดุ สาหรับใช้ในการจัดโครงการค่ายฝึกพัฒนา
ซอฟต์แวร์
5781 ซือ้ วัสดุ จานวน 22 รายการ สาหรับใช้ในการดาเนินการ
โครงการค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์
5782 ซือ้ ของที่ระลึก กระเช้าอาหารทะเลแห้ง จานวน 1
กระเช้า
5783 ซือ้ วัสดุหมุดติดบอร์ด จานวน 10 กล่อง และ คลิป
บอร์ด จานวน 20 อัน
5784 ซือ้ โต๊ะประชุม จานวน 3 ชุด
5785 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 3 วัน วัน
ละ 1 คัน สาหรับเดินทางเข้าร่วมทากิจกรรมโครงการ
ค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
5786 จ้างทาป้ายโปสเตอร์ไวนิล ขนาด 80 x 120 ซม.
จานวน 82 แผ่น
5787 จ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ 4 คัน และรถ
ตูป้ รับอากาศ จานวน 5 วัน วันละ 1 คัน สาหรับใช้ใน
โครงการค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
16,800.00
16,800.00 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย PR3800062050038 13/5/2562
100.00
32,100.00
2,800.00

100.00 เฉพาะเจาะจง
32,100.00 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง

2,955.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

หจก.ธิดามหานคร
ร้านอีสเทิร์นโทรฟี่
นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062050037
PR3800062050034
PR3800062050036

13/5/2562
13/5/2562
13/5/2562

-

-

2,955.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR3800062050041

13/5/2562

-

-

580.00

580.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR3800062050042

13/5/2562

-

-

12,437.49

12,437.49 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR3800062050040

13/5/2562

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวทิภาพร พรายน้า

PR3800062050035

13/5/2562

-

-

1,513.19

1,513.19 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR3800062050064

14/5/2562

-

-

39,000.00
7,500.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง
7,500.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062040145
PR3800062050053

14/5/2562
14/5/2562

-

-

12,300.00

12,300.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววลัญช์รัตน์ ทองระอา

PR3800062050058

14/5/2562

-

-

38,500.00

38,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062050050

14/5/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5788 ซือ้ หมึกสาหรับเครือ่ งถ่ายเอกสารยีห่ ้อริโก้ จานวน 4
หลอด
5789 ทาป้ายไวนิล จานวน 2 ป้าย
5790 ซือ้ น้ามันสาหรับเติมรถจักรยานยนต์ของคณะ
5791 ซือ้ ของที่ระลึก กระเช้าอาหารทะเลแห้ง จานวน 1
กระเช้า
5792 จ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง บริษัท กสิกร
บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุป๊
5793 ซือ้ แบตเตอรีโ่ ทรศัพท์ไร้สาย AAA จานวน 2 คู่
5794 ขอซือ้ น้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือน พ.ค. 2562
5795 จัดจ้างทาเอกสารประกอบการฝึกงาน
5796 จ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
15,350.00
15,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
PR3800062050100 16/5/2562
2,100.00
100.00
1,000.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง
100.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

720.00
300.00

720.00 เฉพาะเจาะจง
300.00 เฉพาะเจาะจง

4,760.00
19,250.00

5797 จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ

9,211.95

5798 ขอซือ้ วัสดุหลอดไฟ

1,800.00

5799 ขอซือ้ ของที่ระลึก

1,400.00

5800 ขอจ้างเหมาบริการรถยนต์

9,500.00

5801 ขอจ้างทาเอกสารประกอบการบรรยาย

2,500.00

5802 ขอซือ้ วัสดุส่งเสริมการสอน

2,302.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านตะวันออกสติก๊ เกอร์
หจก.ธิดามหานคร
นางสาวทิภาพร พรายน้า

PR3800062050099
PR3800062050116
PR3800062050117

16/5/2562
21/5/2562
21/5/2562

-

-

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062050121

21/5/2562

-

-

PR3800062050124
PR3900062050002

21/5/2562
1/5/2562

-

-

PR3900062050012

3/5/2562

-

-

PR3900062050014

13/5/2562

-

-

PR3900062050016

14/5/2562

-

-

PR3900062050039

29/5/2562

-

-

PR3900062050041

29/5/2562

-

-

PR3900062050042

29/5/2562

-

-

PR3900062050040

29/5/2562

-

-

PR3900062050046

29/5/2562

-

-

นิวทาวน์ เทคนิค
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท
4,760.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลภัสรินทร์ สุขสุวรรณพร/
เสนอราคา 4,760.00 บาท
19,250.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธิก์ ันโต/เสนอ
ราคา 19,250.00 บาท
9,211.95 เฉพาะเจาะจง นายคาสวย โคตรศรีเมือง/เสนอราคา
9,211.95 บาท
1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.ประภัสสร/เสนอราคา
1,800.00 บาท
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 1,400.00 บาท
9,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ต้นข้าวบริการ/
เสนอราคา 9,500.00 บาท
2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส/เสนอราคา
2,500.00 บาท
2,302.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด/
เสนอราคา 2,302.00 บาท
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5803 ขออนุมัติจัดซือ้ สตาดเตอร์,หลอดไฟเพื่อใช้เปลีย่ น
หลอดไฟในสานักงานและห้องเรียนคณะดนตรีและการ
แสดง
5804 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์เพื่อเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
955.00
955.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค/ราคาที่ตกลง PR4200062050012 3/5/2562
ซือ้ 955 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ/ราคาที่ตกลง PR4200062050014
จ้าง 2,700 บาท

8/5/2562

-

-

5805 ขออนุมัติจัดซือ้ AC Adapter Notebook

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

13/5/2562

-

-

5806 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

13/5/2562

-

-

5807 ขออนุมัติจัดซือ้ กุญแจ,สายยูและจ้างเหมาแก้ไขระบบ
ท่อน้าพัก

610.00

610.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด/ PR4200062050018
ราคาที่ตกลงซือ้ 2,000 บาท
บริษัทสยามแม็คโคร จากัด (มหาขน) PR4200062050017
/ราคาที่ตกลงซือ้ 6,426บาท
ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาที่ซอื้ จานวน PR4200062050022
110 บาท ,ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค/
ราคาที่ซอื้ จานวน 500 บาท

15/5/2562

-

-

5808 ขออนุมัติจัดซือ้ แผ่น CD

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง

PR4200062050024

21/5/2562

-

-

5809 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์

8,927.99

8,927.99 เฉพาะเจาะจง

PR4200062050026

21/5/2562

-

-

5810 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและทารูปเล่มหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฉบับสมบูรณ์)
5811 ขออนุมัติจ้างบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศห้อง
สานักงานโครงการจัดตัง้ คณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ (บางแสน)
5812 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบรายวิชาภาคเรียนที่
2/2561
5813 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร
5814 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เดินทางที่ สกอ.
กรุงเทพมหานคร วันที่ 4 มิถุนายน 2562

1,495.00

1,495.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด/
ราคาที่ตกลงซือ้ 350บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)/
ราคาที่ตกลงซือ้ 8,927.99 บาท
ร้านลูกน้าเซอร์วิส

PR4300062050002

5/1/2019

-

-

963.00

963.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR4300062050001

5/1/2019

-

-

5,779.50

5,779.50 เฉพาะเจาะจง

นางสาวเบญจวรรณ นาคสมบูรณ์

PR4300062050003

5/1/2019

-

-

80.50
2,800.00

80.50 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062050008
PR4300062050021

5/8/2019
29/5/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5815 หมึกเครือ่ งพิมพ์ HP CE285A จานวน 5 กล่อง และ
หมึกเครือ่ งพิมพ์ Brother จานวน 4 กล่อง
5816 ของที่ระลึกสาหรับมอบให้ ดร.พิชัย สนแจ้ง เนื่องใน
โอกาสปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดาเนินงานของสานัก
พัฒนานวัตกรรม
5817 สาเนาเอกสารของสานักพัฒนานวัตกรรม จานวน
1,700 แผ่น
5818 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถรับส่งคณะกรรมการประจา
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
5819 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทาเล่มวาระการ
ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครัง้ ที่
5/2562
5820 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงานสาหรับใช้งานในโครงการ
เสริมศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุน่ ใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมประเภทนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
21,370.00
21,370.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด
PR4400062050001 1/5/2019
2,400.00 เฉพาะเจาะจง

765.00

765.00 เฉพาะเจาะจง

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

599.20

599.20 เฉพาะเจาะจง

3,787.97

ข้อเสนอแนะ

-

-

นางสาวอรุณี โอภาษี

PR4400062050005

8/5/2019

-

-

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR4400062050006

8/5/2019

-

-

นายเฉลิม จรัลรัมย์

PR4500062050003

3/5/2562

-

-

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR4500062050006

10/5/2562

-

-

3,787.97 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR4500062050008

21/5/2562

-

-

2,070.00

2,070.00 เฉพาะเจาะจง

PR7080062050002

5/1/2019

-

-

5822 หนังสือ/แบบเรียนและสือ่ โปสเตอร์ จานวน 89 รายการ

44,420.00

44,420.00 เฉพาะเจาะจง

PR7080062050004

5/1/2019

-

-

5823 พวงกุญแจเต่าและตุก๊ ตาปลาหมึก จานวน 2 รายการ

79,003.45

79,003.45 เฉพาะเจาะจง

PR7080062050003

5/1/2019

-

-

5824 น้าอัดลม น้าดืม่ น้าทิพย์และมินิเมดพัลพิส้ม จานวน 4
รายการ

31,158.61

31,158.61 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาที่เสนอ
34,659.33 บาท
บริษัท อักษราพิพัฒน์ จากัด/ราคาที่
เสนอ 34,659.33 บาท
บริษัท ไทย แต ซุง จากัด / ราคาที่
เสนอ 79,003.45 บาท
บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
จากัด / ราคาที่เสนอ 31,158.61
บาท

PR7080062050001

5/1/2019

-

-

5821 ไส้กกรอก จานวน 3 รายการ

2,400.00

ปัญหำและอุปสรรค
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5825 ของเล่นและสินค้าอื่น จานวน 30 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
80,000.00
80,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บี แอนด์ บี อินดัสทรี /ราคาที่ PR7080062050007 5/2/2019
เสนอ 8,960.00 บาท,
ร้านกิจชัยสเตชั่นเนอรี่ / ราคาที่เสนอ
8,990.00 บาท,
ร้านโชคอานวยพาณิชย์ / ราคาที่
เสนอ 60,600.00 บาท,
บริษัท อิทเวิร์ค จากัด
/ ราคาที่เสนอ 1,394.00 บาท

5826 ไส้กรอก จานวน 3 รายการ

28,695.00

28,695.00 เฉพาะเจาะจง

5827 วอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 30 รายการ

24,993.04

24,993.04 เฉพาะเจาะจง

5828 วอลล์ไอศกรีมตัก จานวน 10 รายการ

13,187.56

13,187.56 เฉพาะเจาะจง

5829 ขนมจีบไก่ จานวน 640 ไม้

6,163.20

6,163.20 เฉพาะเจาะจง

5830 ไส้กรอกและเกี๊ยวกุ้งสับ จานวน 3 รายการ
5831 คุก้ กี้ 200 ห่อ

2,790.00
3,000.00

2,790.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง

5832 เนสกาแฟ กาแฟเบอร์ดแี้ ละสปอนเซอร์ จานวน 3
รายการ
5833 น้าอัดลมและน้าทิพย์ จานวน 5 รายการ

7,045.00

7,045.00 เฉพาะเจาะจง

75,294.51

75,294.51 เฉพาะเจาะจง

4,983.00

4,983.00 เฉพาะเจาะจง

5834 วิล จัมโบ้ชีสไบน์และไก่จ๊อ จานวน 3 รายการ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด /
PR7080062050005
ราคาที่เสนอ 28,695.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062050006
ราคาที่เสนอ 24,993.04 บาท

5/2/2019

-

-

5/2/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062050008
ราคาที่เสนอ 13,187.56 บาท

5/7/2019

-

-

บริษัท จอมธนา จากัด / ราคาที่
เสนอ 6,163.20 บาท
ใบสาคัญค้างจ่าย
มนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / ราคาที่
เสนอ 3,000.00 บาท
นายสามารถ ยิม้ ชื่น / ราคาที่เสนอ
7,045.00 บาท
บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
จากัด / ราคาที่เสนอ 75,294.51 บาท

PR7080062050009

5/7/2019

-

-

PR7080062050010
PR7080062050013

5/7/2019
5/7/2019

-

-

PR7080062050012

5/7/2019

-

-

PR7080062050014

5/7/2019

-

-

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด /ราคา PR7080062050011
ที่เสนอ 4,983.00 บาท
หน ้า 491

5/7/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5835 พวงกุญแจปลาคละแบบ 500 ชิ้น
5836 สินค้า อุปกรณ์ประกอบการขาย วัตถุดิบและวัสดุ
จานวน 23 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
15,000.00
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพล คุณอริยะเกษม /ราคาที่ PR7080062050016 5/10/2019
เสนอ 15,000.00 บาท
25,066.00
25,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR7080062050017 5/10/2019
/ราคาที่เสนอ 25,066.00 บาท

5837 อิชิตัน 76 ลัง

23,940.00

23,940.00 เฉพาะเจาะจง

5838 วอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 42 รายการ

26,500.88

26,500.88 เฉพาะเจาะจง

5839 ขนมจีบไก่ จานวน 1 รายการ

6,163.20

6,163.20 เฉพาะเจาะจง

5840 น้าแข็ง(น้าแข็งโม่,น้าแข็งก้อน,น้าแข็งหลอด) จานวน 3
รายการ
5841 พาย,คุกกี้ จานวน 300 ห่อ

1,950.00

5842 วิลและจัมโบ้ชีสไบร์ท จานวน 2 รายการ

3,652.00

5843 หมูแดดเดียวแผ่น จานวน 13 กิโลกรัม

4,940.00

5844 อาหารตามสัง่ จานวน 1 รายการ

6,000.00

5845 ข้าวกล่อง จานวน 1 รายการ

6,000.00

5846 น้าแข็ง(น้าแข็งโม่,น้าแข็งหลอด) จานวน 2 รายการ

1,125.00

5847 น้าแข็ง(น้าแข็งโม่,น้าแข็งหลอด) จานวน 2 รายการ

2,250.00

4,500.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

5/10/2019

-

-

13/5/2019

-

-

PR7080062050021

16/5/2019

-

-

PR7080062050023

16/5/2019

-

-

PR7080062050022

16/5/2019

-

-

PR7080062050020

16/5/2019

-

-

PR7080062050024

16/5/2019

-

-

PR7080062050025

16/5/2019

-

-

PR7080062050031

21/5/2019

-

-

PR7080062050029

21/5/2019

-

-

PR7080062050030

21/5/2019

-

-

นายสามารถ ยิม้ ชื่น / ราคาที่เสนอ PR7080062050015
23,940.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062050018
ราคาที่เสนอ 26,500.88 บาท

บริษัท จอมธนา จากัด /ราคาที่เสนอ
6,163.20 บาท
1,950.00 เฉพาะเจาะจง ธีรานุช ถิ่นกาญจ์ /ราคาที่เสนอ
1,950.00 บาท
4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /
ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท
3,652.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด /ราคา
ที่เสนอ 3,652.00 บาท
4,940.00 เฉพาะเจาะจง อนุสรา จันทร์หนองหว้า / ราคาที่
เสนอ 4,940.00 บาท
6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าเพชรอาหารตามสัง่ / ราคาที่
เสนอ 6,000.00 บาท
6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าเพชรอาหารตามสัง่ / ราคาที่
เสนอ 6,000.00 บาท
1,125.00 เฉพาะเจาะจง ธีรานุช ถิ่นกาญจ์ /ราคาที่เสนอ
1,950.00 บาท
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ธีรานุช ถิ่นกาญจ์ /ราคาที่เสนอ
1,950.00 บาท
หน ้า 492

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5848 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 46
รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
16,208.74
16,208.74 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062050034 21/5/2019
ราคาที่เสนอ 16,208.74 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5849 ถ้วยไอศกรีม จานวน 30 แพ็ค

1,320.92

1,320.92 เฉพาะเจาะจง

หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ PR7080062050027
พลาย / ราคาที่เสนอ 1,320.92 บาท

21/5/2019

-

-

5850 ข้าวกลอ่ง จานวน 1 รายการ

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR7080062050032

21/5/2019

-

-

5851 คุก้ กี้ จานวน 100 ห่อ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR7080062050026

21/5/2019

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR7080062050033

21/5/2019

-

-

5853 น้าแข็ง(น้าแข็งโม่,น้าแข็งหลอด) จานวน 2 รายการ

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง

PR7080062050028

21/5/2019

-

-

5854 แก๊สหุงต้ม 1 ถัง

395.00

395.00 เฉพาะเจาะจง

PR7080062050037

27/5/2019

-

-

5855 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ (กระดาษสติก๊ เกอร์ PP 36
นิ้ว 2 ม้วน, หมึกพิมพ์ Hp Designjet T1300 สีดา 1 ,
สีฟ้า 1 ) เงินบริจาค-โครงการร่วมใจลดขยะ - กิจกรรม
เดินรณรงค์ฯ

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านป้าเพชรอาหารตามสัง่ / ราคาที่
เสนอ 4,500.00 บาท
คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / ราคาที่
เสนอ 1,500.00 บาท
ร้านป้าเพชรอาหารตามสัง่ / ราคาที่
เสนอ 12,00.00 บาท
ธีรานุช ถิ่นกาญจ์ /ราคาที่เสนอ
1,950.00 บาท
ร้านบางแสนแก๊ส / ราคาที่เสนอ
395.00 บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด /
ราคาที่เสนอ 10,500.00 บาท

PR7000062050004

5/1/2019

-

-

5856 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ (หมึกพิมพ์ HP Officejet
7110 ฟ้า, แดง, เหลือง,ดา @ 2 กล่อง รวม 8 กล่อง)
จัดทาเอกสารGreen office - สานักงาน

7,900.00

7,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด /
ราคาที่เสนอ 7,900.00 บาท

PR7000062050003

5/1/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง /
ราคาที่เสนอ 400.00 บาท

PR7000062050009

5/1/2019

-

-

5852 ข้าวกล่อง จานวน 1 รายการ

5857 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับพนักงานรับ-ส่งหนังสือ
ประจาเดือนพฤษภาคม 2562

หน ้า 493

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5858 วัสดุการเกษตร 3 รายการ (อาหารสัตว์น้า-ปลาสีกุน
250 กก, หอยแครง 220 กก, กุ้ง 20 กก) เงินบริจาคอาหารปลา
5859 วัสดุการเกษตร 10 รายการ (ตัวอย่างสัตว์น้า-ปลาสลิด
ทะเลแถบ,ปลาสลิดทะเลจุดขาว,ปลาขี้เหม็น,ปลาวัวสาม
เขา,ปลากดทะเล,ปลากะรังป๊อด,ปลาตะกรับจุด,ปลา
กะพงหัวโปง,ปลามโหรี,ปลาผีเสือ้ ครีบจุด รวม 30 ตัว)
เงินบริจาค-AQU. ตู้ E-1, E-7
5860 วัสดุการเกษตร จานวน 2 รายการ (หอยแครง 21 กก,
กุ้ง 1 กก.) เงินบริจาค-อาหารปลา
5861 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
(เงินบริจาค-AQU.)
5862 จ้างเปลีย่ น Phase Protector ตูค้ วบคุมเครือ่ งกาเนิด
ไฟฟ้า จานวน 1 งาน (ยีห่ ้อ Volvo
1030GE-7440-009-00002/39)
5863 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 2 รายการ (หลอด LED 20
w. 15 หลอด, LED 3 W 10 หลอด) ห้อง
คอมพิวเตอร์,ห้องแพลงก์ตอนสัตว์, ตูป้ ลาน้าลึก
5864 วัสดุการเกษตร (อาร์ทีเมีย จานวน 10 กิโลกรัม)
เพาะเลีย้ ง
5865 จ้างทาแท่นวางเครือ่ งสูบน้าเค็มขนาด 3 นิ้ว พร้อมติดตัง้
ทาจากเหล็กฉาก ประกอบแล้ว มีขนาด 38x93 ซม. ชะอา
5866 จ้างพิมพ์ไวนิ่ว ขนาด 1x3 เมตร พับขอบกาว ตีตาไก่
จานวน 2 ป้าย จาหน่ายอาหาร เครือ่ งดืม่ รับปริญญา
(ร้านค้า)
5867 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
(เงินบริจาค-AQU.)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
28,400.00
28,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน / ราคาที่ PR7000062050007 5/1/2019
เสนอ 23,150.00 บาท
850.00

850.00 เฉพาะเจาะจง

3,980.00

3,980.00 เฉพาะเจาะจง

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

8,200.00

8,200.00 เฉพาะเจาะจง

3,400.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

คุณนาวิก กล่อมประเสริฐ /ราคาที่ PR7000062050006
เสนอ 850.00 บาท

5/1/2019

-

-

คุณอนงค์ ยิม้ ละมัย/ราคาที่เสนอ
3,980.00 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์/ราคาที่
เสนอ 9,900.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธัญวลัยพัฒน์ /
ราคาที่เสนอ 8,110.60 บาท

PR7000062050008

5/1/2019

-

-

PR7000062050005

5/1/2019

-

-

PR7000062050014

5/2/2019

-

-

3,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
PR7000062050011
จากัด /ราคาที่เสนอ 3,400.00 บาท

5/2/2019

-

-

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000062050010

5/2/2019

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบรรจงฟาร์ม/ราคาที่เสนอ
1,080.00 บาท
โรงกลึงเอกชัย/ราคาที่เสนอ
6,000.00 บาท

PR7000062050024

5/3/2019

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์ PR7000062050023
ไทซิง่ จากัด/ราคาที่เสนอ 1,498.00
บาท
9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์/ราคาที่
PR7000062050022
เสนอ 9,900.00 บาท
หน ้า 494

5/3/2019

-

-

5/3/2019

-

-

9,900.00

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5868 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว
(เงินบริจาค-AQU.)
5869 น้ามันเชื้อเพลิง-แก๊สโซฮอล์ 91 จานวน 20 ลิตร
(แสมสาร-ใช้ในการเครือ่ งยนต์เบนซิน สาหรับหมุน
เครือ่ งปั๊มอากาศ เวลาไฟดับ )
5870 วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลืน่ จานวน 3 รายการ
(น้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 , ดีเซลหมุนเร็ว,น้ามันเครือ่ ง 2T
คาสตรอล ) - ชะอา
5871 วัสดุการเกษตร - ปลาข้างเหลือง จานวน 225 กิโลกรัม
- ชะอา
5872 วัสดุการเกษตร จานวน 2 รายการ (อาหารสัตว์น้า-กุ้ง
สด 46 กก. ปลาข้างเหลือง 9 กก.- แสมสาร)
5873 วัสดุการเกษตร จานวน 1 รายการ (ตัวอย่างสัตว์น้าปลาฉลามหูดา 5 ตัว) ตู้ G-3 เงินบบริจาค-AQU.

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,900.00
9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์/ราคาที่
PR7000062050025 5/7/2019
เสนอ 9,900.00 บาท
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ามันสวัสดิการ กอง
PR7000062050038 5/8/2019
การบินทหารเรือ/ราคาที่เสนอ
578.80 บาท
5,650.00
5,650.00 เฉพาะเจาะจง ธนาการออยล์/ราคาที่เสนอ
PR7000062050040 5/8/2019
5,650.00 บาท
4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

7,900.00

7,900.00 เฉพาะเจาะจง

12,500.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง

5874 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 2 เที่ยว
(เงินบริจาค-AQU.)
5875 วัสดุการเกษตร 4 รายการ (ตัวอย่างสัตว์น้า - ปลา
ม้าน้า ญ 15 ตัว, ก. 21 ตัว, ล 2 ตัว, ปลาม้าน้าหนาม
ล. 2 ตัว รวม 40 ตัว) ตู้ E-9 (เงินบริจาค-AQU.)

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

3,450.00

3,450.00 เฉพาะเจาะจง

5876 วัสดุการเกษตร - ตัวอย่างสัตว์น้า 14 รายการ (ปลา
กะพงหัวโปง, ขี้เหม็น, กะพรงลีซี, ใบปอ, กะรังป๊อด,
ผีเสือ้ ครีบจุด, วัวหางพัด, วัวสามเขา, กะพงข้างปาน
,มโหรี, สลิดทะเลแถบ,สลิดทะเลจุดขาว รวม 33 ตัว) ตู้
E-1,E-7 เงินบริจาค-AQU.

1,250.00

1,250.00 เฉพาะเจาะจง

5877 น้าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จานวน 2 เที่ยว
(เงินบริจาค-AQU.)

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

ครัวป้าเฉลียว/ราคาที่เสนอ
4,500.00 บาท
คุณสมชาย รุง่ แสง/ ราคาที่เสนอ
7,900.00 บาท
นายนภดล หอมกลิน่ /ราคาที่เสนอ
12,500.00 บาท

PR7000062050041

5/8/2019

-

-

PR7000062050039

5/8/2019

-

-

PR7000062050032

5/8/2019

-

-

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์/ราคาที่
เสนอ 6,600.00 บาท
คุณอาพล เทียนเงิน/ราคาที่เสนอ
3,420.00 บาท

PR7000062050045

5/10/2019

-

-

PR7000062050046

5/10/2019

-

-

คุณนาวิก กล่อมประเสริฐ/ราคาที่
เสนอ 1,225.00 บาท

PR7000062050047

5/10/2019

-

-

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์/ราคาที่
เสนอ 6,600.00 บาท
หน ้า 495

PR7000062050049

13/5/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5878 วัสดุสานักงาน 1 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แก
รม A4 Idea Green จานวน 100 รีม-เข้าสต๊อก)
5879 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง-แบตเตอรี่ N-80 จานวน 1
ลูก ใส่รถตู้ นค 2275 ชบ.
5880 จ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 1 งาน ห้อง
บริการวิชาการ -161 (ซ่อมรอยรัว่ เครือ่ งปรับอากาศ,
มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน1ลูก)
5881 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม รถยนต์กระบะ Vigo
ทะเบียน กม 280 ชลบุรี ครบการใช้งานระยะทาง
380,000 กม. เปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ งและเปลีย่ น
อุปกรณ์ที่ชารุด
(2320-001-0002/48-5203002010005)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
10,500.00
10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
PR7000062050057 13/5/2019
จากัด / ราคาที่เสนอ 10,272.00 บาท
3,250.00

3,250.00 เฉพาะเจาะจง

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

5882 น้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 3 เที่ยว

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

5883 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้า) จานวน 1 รายการ

1,950.00

1,950.00 เฉพาะเจาะจง

5884 วัสดุสานักงาน(หมึกเครือ่ งโทรสาร) จานวน 1 รายการ

1,450.00

1,450.00 เฉพาะเจาะจง

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง

5886 วัสดุไฟฟ้า จานวน 2 รายการ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

5887 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครือ่ งพิมพ์) จานวน 3 รายการ

7,100.00

7,100.00 เฉพาะเจาะจง

5885 วัสดุการเกษตร จานวน 2 รายการ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านสินไทย1 /ราคาที่เสนอ
PR7000062050058
3,250.00 บาท
ร้านรุง่ แอร์ /ราคาที่เสนอ 4,500.00 PR7000062050060
บาท

13/5/2019

-

-

13/5/2019

-

-

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผูจ้ าหน่ายโต PR7000062050056
โยต้า จากัด สาขาหนองมนบางพระ /
ราคาที่เสนอ 5,594.01 บาท

13/5/2019

-

-

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 9,900.00 บาท
คุณเอื้อมเดือน แสงสัตยา/ราคาที่
เสนอ 1,950.00 บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด /
ราคาที่เสนอ 1,450.00 บาท
ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาที่เสนอ
348.00 บาท
ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ราคาที่เสนอ
2,236.00 บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด /
ราคาที่เสนอ 7,100.00 บาท

PR7000062050083

21/5/2019

-

-

PR7000062050084

21/5/2019

-

-

PR7000062050085

21/5/2019

-

-

PR7000062050086

21/5/2019

-

-

PR7000062050088

21/5/2019

-

-

PR7000062050091

22/5/2019

-

-

หน ้า 496

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5888 วัสดุจัดทาโครงการร่วมใจลดขยะทะเลรวมพลังรักษ์
สิง่ แวดล้อม(โมเดลสัตว์) จานวน 23 รายการ(ตามใบ
ประกอบเสนอซือ้ /จ้าง ดังแนบ)
5889 ค่าจ้างพิมพ์วัสดุโฆษณา(ป้ายอิ้งค์เจ็ท) จานวน 1รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
14,500.00
14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จากัด PR7000062050092 22/5/2019
/ ราคาที่เสนอ 12,995.00 บาท
9,200.00

9,200.00 เฉพาะเจาะจง

924.00

924.00 เฉพาะเจาะจง

5891 น้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง จานวน 3 เที่ยว

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

5892 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า) จานวน 8 รายการ

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง

5893 วัสดุสานักงาน(ผ้าสีม่วง) จานวน 2 รายการ

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

5894 วัสดุจัดทานิทรรศการ(โมเดลสัตว์) จานวน 9 รายการ ''
ตามใบประกอบเสนอซือ้ /จ้าง ดังแนบ''

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

5895 วัสดุคอมพิวเตอร์(อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ) จานวน
1 รายการ
5896 วัสดุโฆษณา จานวน 2 รายการ(รณรงค์ขยะทะเล)

1,700.00

1,700.00 เฉพาะเจาะจง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

5897 วัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

5890 วัสดุการเกษตร จานวน 2 รายการ

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซิง่ จากัด / ราคาที่เสนอ 9,148.50
บาท
ร้านท้ายตลาดการเกษตร
สีสันอควาเรียม
/ราคาที่เสนอ 924.00 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 9,900.00 บาท
คุณอาพล เทียนเงิน / ราคาที่เสนอ
2,200.00 บาท
ร้านเจี๊ยบ เพลินพรรณ /ราคาที่เสนอ
4,248.00 บาท
คุณรัฐธิกา บุญวาสนา,ร้านลุงหรัง่
,ตนแซ่เตียว,ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ,
ร้านจานชามบางแสน/ราคาที่เสนอ
1,490.00 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR7000062050090

22/5/2019

-

-

PR7000062050097

23/5/2019

-

-

PR7000062050096

23/5/2019

-

-

PR7000062050098

23/5/2019

-

-

PR7000062050107

24/5/2019

-

-

PR7000062050106

24/5/2019

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด / PR7000062050101
ราคาที่เสนอ 1,700.00 บาท
ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์/ราคาที่เสนอ PR7000062050109
9,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ว. พานิช ,บ้าน PR7000062050108
ดอกไม้/ราคาที่เสนอ 1,905.00 บาท

24/5/2019

-

-

24/5/2019

-

-

24/5/2019

-

-

หน ้า 497

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5898 วัสดุโฆษณา(อิ้งค์เจ็ท) พร้อมติดตัง้ จานวน 1 รายการ
5899 ภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,400.00
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีน อาร์ต/ราคาที่เสนอ
PR7000062050105 24/5/2019
2,400.00 บาท
3,500.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีน อาร์ต/ราคาที่เสนอ
PR7000062050102 24/5/2019
3,500.00 บาท

5900 วัสดุโฆษณา(ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ขยะทะเล)
จานวน 4 รายการ
5901 น้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 2 เที่ยว

8,800.00

8,800.00 เฉพาะเจาะจง

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

5902 น้าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 2 เที่นว

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

5903 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
5904 ซือ้ อ๊อกซิเจนชนิดท่อ

29,700.00
5,029.00

29,700.00 เฉพาะเจาะจง
5,029.00 เฉพาะเจาะจง

5905 ขออนุมัติค่าบริการตรวจการนอนหลับแบบ Sleep
Test แบบ PSG ประจาเดือนพฤษภาคม 2562
5906 ขออนุมัติค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุจัด
กิจกรรม สาหรับโครงการชมรมเบาหวานโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา
5907 จ้างซ่อมลิฟท์
5908 ซือ้ น้ามันเชื้อเพลิง
5909 ซือ้ น้ายาซักผ้า 5 ชนิด

49,000.00

49,000.00 เฉพาะเจาะจง

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

45,068.40
24,000.00
32,121.40

5910 ซือ้ ผงซักฟอก น้ายาปรับผ้านุ่ม

13,375.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์/ราคาที่เสนอ
8,800.00 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 6,600.00 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 6,600.00 บาท
บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จากัด
บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษัท สยามนิวเทค จากัด

PR7000062050100

24/5/2019

-

-

PR7000062050116

27/5/2019

-

-

PR7000062050121

29/5/2019

-

-

PR8000062050003
PR8000062050032

1/5/2562
1/5/2562

-

-

PR8000062050007

1/5/2562

-

-

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR8000062050018

1/5/2562

-

-

45,068.40 เฉพาะเจาะจง
24,000.00 เฉพาะเจาะจง
32,121.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จากัด
PR8000062050056
ใบสาคัญค้างจ่าย
PR8000062050029
บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จากัด PR8000062050020

1/5/2562
1/5/2562
1/5/2562

-

-

13,375.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด

1/5/2562

-

-

หน ้า 498

PR8000062050023

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5911 ซือ้ ยา Acetazolamide 250 mg tab (Diamox)
จานวน 20 กล่อง,Hydrocortisone 100 mg inj
จานวน 20 กล่อง,Thiopental 1000 mg inj
(Pentothal) จานวน 20 vial
5912 ซือ้ ยา Acetylcysteine 600 mg (NACLong) 10
t/tube จานวน 600 หลอด
5913 ซือ้ ยา Albumin 20% 50 ml (Albumin 20TRCS)
จานวน 50 vial
5914 ซือ้ ยา Amoxycillin 500 mg cap (GPO Mox) จานวน
100 กล่อง
5915 ซือ้ ยา Cetirizine 1 mg/ml 60 ml syr (Zymed)
จานวน 500 ขวด
5916 ซือ้ ยา Cetirizine 10 mg tab (Alerest) จานวน 200
กล่อง
5917 ซือ้ ยา Ciprofloxacin 500 mg tab (Poli Cifloxin)
จานวน 100 กล่อง , Flunarizine 5 mg
(Poli-flunarin) จานวน 20 กล่อง
5918 ซือ้ ยา DOPAmine 250 mg/10 ml inj (Inopin 250)
จานวน 20 กล่อง , CefTRlaxone 250 mg inj (Cef 3)
จานวน 200 vial
5919 ซือ้ ยา DicloXACillin 62.5 mg/5 ml sy (U diclox)
จานวน 200 ขวด
5920 ซือ้ ยา Doxazosin 4 mg (CARDOXA) จานวน 500
กล่อง
5921 ซือ้ ยา Escitalopram 10 mg tab (Esidep 10) จานวน
100 กล่อง , Potassium Cl 500 mg (6.6 mEq) tab
(Enpott) จานวน 50 ขวด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
15,784.60
15,784.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ภิญโญฟาร์มาซี
PR8000062050037 1/5/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

85,386.00

85,386.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050034

1/5/2562

-

-

51,400.00

51,400.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050004

1/5/2562

-

-

65,000.00

65,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา
สภากาชาดไทย
องค์การเภสัชกรรม

PR8000062050002

1/5/2562

-

-

5,885.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด

PR8000062050036

1/5/2562

-

-

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050041

1/5/2562

-

-

23,500.00

23,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จากัด
(มหาชน)
บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด

PR8000062050053

1/5/2562

-

-

8,774.00

8,774.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062050039

1/5/2562

-

-

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูโทเปี้ยน จากัด

PR8000062050035

1/5/2562

-

-

32,500.00

32,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด

PR8000062050033

1/5/2562

-

-

56,389.00

56,389.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062050015
จากัด

1/5/2562

-

-

หน ้า 499

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5922 ซือ้ ยา Fenofibric acid 135 mg cap (Trilipix)
จานวน 200 กล่อง
5923 ซือ้ ยา Fluticasone 27.5 mcg nas spray 120d
(Avamys) จานวน 420 ขวด
5924 ซือ้ ยา Glycopyrronium Br 50 mcg breezhaler
(Seebri) จานวน 100 กล่อง
5925 ซือ้ ยา Griseofulvin 500 mg จานวน 10 กล่อง ,
Bisacodyl 5 mg tab จานวน 20 กล่อง
5926 ซือ้ ยา HEPArin 5000 iu/ml inj 5 ml (Hepamax)
จานวน 30 กล่อง
5927 ซือ้ ยา Hyaluronate Na 20 mg/2 ml inj (Hyalgan)
จานวน 40 ไซริง้
5928 ซือ้ ยา LeuPROrelin 3.75 mg inj (Enantone)
จานวน 20 vial
5929 ซือ้ ยา Levofloxacin $250 mg/50 ml inj (CRAvit)
จานวน 300 vial
5930 ซือ้ ยา MTV syr 60 ml (BODIVITIN syrup) จานวน
150 ขวด
5931 ซือ้ ยา N.S.S 0.9% 5 ml จานวน 200 กล่อง
5932 ซือ้ ยา Piperacillin4 + Tazobactam 0.5 g inj
(Tazocin) จานวน 35 กล่อง
5933 ซือ้ ยา Potassium iodide 450 g จานวน 1 กระปุก
5934 ซือ้ ยา SODium chloride 3% 500 ml (NaCl) จานวน
100 ขวด
5935 ซือ้ ยา Silver sulfadiazi 1% cream 25 gm (Silvex)
จานวน 300 หลอด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
67,410.00
67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062050052 1/5/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

96,171.60

96,171.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050044

1/5/2562

-

-

88,596.00

88,596.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050016

1/5/2562

-

-

3,900.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จากัด

PR8000062050014

1/5/2562

-

-

86,400.00

86,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตติง้ จากัด

PR8000062050031

1/5/2562

-

-

92,020.00

92,020.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050017

1/5/2562

-

-

99,916.60

99,916.60 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050012

1/5/2562

-

-

57,780.00

57,780.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050010

1/5/2562

-

-

2,568.00

2,568.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล
เฮลท์แคร์ จากัด
บริษัท บี.เอ็ล.ฮัว้ จากัด

PR8000062050055

1/5/2562

-

-

90,000.00
44,940.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง
44,940.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050046
PR8000062050011

1/5/2562
1/5/2562

-

-

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050054

1/5/2562

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050009

1/5/2562

-

-

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985)
จากัด
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์
จากัด (มหาชน)
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จากัด

PR8000062050038

1/5/2562

-

-

หน ้า 500

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5936 ซือ้ ยา Valsartan 160 + AMLodipine 5 mg tab
(Dafiro) จานวน 400 กล่อง
5937 ซือ้ ยา lopromide 370 mg/50 mL (Ultravist 370)
จานวน 25 กล่อง
5938 ซือ้ ยา จานวน 7 รายการ ตามเอกสารแนบ
5939 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 ชนิด
5940 ซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 23 ชนิด
5941 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาจัดเก็บและกาจัดขยะมูลฝอยติด
เชื้อและขยะอันตราย ประจาเดือนพฤษภาคม 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
79,608.00
79,608.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062050013 1/5/2562
97,637.50

97,637.50 เฉพาะเจาะจง

42,682.00
80,000.00
77,960.00
80,000.00

42,682.00 เฉพาะเจาะจง
80,000.00 เฉพาะเจาะจง
77,960.00 ตกลงราคา
80,000.00 เฉพาะเจาะจง

5942 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
5943 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
5944 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

13,660.00
27,200.00
84,958.00

13,660.00 เฉพาะเจาะจง
27,200.00 เฉพาะเจาะจง
84,958.00 เฉพาะเจาะจง

5945 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

92,104.00

92,104.00 เฉพาะเจาะจง

5946 ซือ้ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

87,682.59

87,682.59 เฉพาะเจาะจง

5947 ซือ้ กระดาษบันทึกผลสาหรับเครือ่ ง EKG
5948 ซือ้ กระดาษบันทึกผลสาหรับเครือ่ งวัดความดัน
5949 ซือ้ ถังขยะขนาด 10 ลิตร (แบบเหยียบ)

29,000.00
36,000.00
10,272.00

29,000.00 ตกลงราคา
36,000.00 ตกลงราคา
10,272.00 ตกลงราคา

5950 ซือ้ ยา CAPD 2 (1.5% Low Cal) เหลือง 5000 ml
จานวน 56 ถุง
5951 ขออนุมัติค่าตรวจทางรังสีวิทยา ประจาเดือนพฤษภาคม
2562
5952 ขออนุมัติจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจาเดือน
พฤษภาคม 2562

44,296.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
องค์การเภสัชกรรม
บริษัท พิลโก้ จากัด
อมรเลิศวิทย์
ห้างหุ้นส่วนจากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062050042

1/5/2562

-

-

PR8000062050005
PR8000062050019
PR8000062050043
PR8000062050006

1/5/2562
1/5/2562
1/5/2562
1/5/2562

-

-

2/5/2562
2/5/2562
2/5/2562

-

-

2/5/2562

-

-

2/5/2562

-

-

2/5/2562
2/5/2562
2/5/2562

-

-

44,296.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด
PR8000062050069
บริษัท ซี เมดิค จากัด
PR8000062040358
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062050070
จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000062050071
จากัด
บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด
PR8000062050064
(มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล
PR8000062050062
บริษัท ทัช อิน เทค จากัด
PR8000062050063
บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
PR8000062050057
จากัด
บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062050065

2/5/2562

-

-

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จากัด

PR8000062050075

3/5/2562

-

-

99,900.00

99,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จากัด

PR8000062050074

3/5/2562

-

-

หน ้า 501

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5953 ซือ้ ยา Ranitidine 50 mg/2 ml inj (Zantidon)
จานวน 100 กล่อง , CeFOtaxime 1 gm (Claraxim)
จานวน 4 กล่อง
5954 ซือ้ ยา Abiraterone acetate 500 mg tab (Zytiga)
จานวน 1 กล่อง
5955 จ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจาเดือนพฤษภาคม 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,848.00
6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด PR8000062050072 3/5/2562

33,999.25

33,999.25 เฉพาะเจาะจง

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

5956 ขอซือ้ AC PERFPRMA STRIP 100 II จานวน 50 BOX

48,150.00

48,150.00 เฉพาะเจาะจง

5957 ซือ้ หม้อต้มแผ่นประคบร้อน

95,000.00

95,000.00 ตกลงราคา

5958 ขอซือ้ EASIFIX COHESIVE LF 2.5 CM*4M จานวน
1000 Roll / 100 กล่อง
5959 ขอซือ้ IV Solution Administration Set จานวน
500 ชิ้น
5960 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
5961 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
5962 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

48,150.00

48,150.00 เฉพาะเจาะจง

29,425.00

29,425.00 เฉพาะเจาะจง

9,844.00
28,800.00
31,886.00

9,844.00 เฉพาะเจาะจง
28,800.00 เฉพาะเจาะจง
31,886.00 เฉพาะเจาะจง

5963 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
5964 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

43,950.00
53,082.70

43,950.00 เฉพาะเจาะจง
53,082.70 เฉพาะเจาะจง

5965 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทยื
5966 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
5967 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

58,800.00
3,000.00
8,988.00

58,800.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
8,988.00 เฉพาะเจาะจง

5968 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จากัด

PR8000062050073

3/5/2562

-

-

PR8000062050076

3/5/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิค
วิปเมนท์ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050096

7/5/2562

-

-

PR8000062050089

7/5/2562

-

-

PR8000062050080

7/5/2562

-

-

PR8000062050094

7/5/2562

-

-

บริษัท เจ เอส วิชั่น จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท เมดิไทม์ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด

PR8000062050098
PR8000062050097
PR8000062050095

7/5/2562
7/5/2562
7/5/2562

-

-

PR8000062050090
PR8000062050092

7/5/2562
7/5/2562

-

-

PR8000062050116
PR8000062050133
PR8000062050131

7/5/2562
7/5/2562
7/5/2562

-

-

PR8000062050124

7/5/2562

-

-

หน ้า 502

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5969 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
5970 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
21,400.00
21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062050125 7/5/2562
จากัด
24,900.00
24,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส่ ์ จากัด PR8000062050109 7/5/2562

5971 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
5972 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

25,000.00
32,780.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง
32,780.00 เฉพาะเจาะจง

5973 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง

5974 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
5975 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
5976 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

38,300.00
40,800.00
60,000.00

38,300.00 เฉพาะเจาะจง
40,800.00 เฉพาะเจาะจง
60,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จากัด

5977 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

70,000.00

5978 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

PR8000062050115
PR8000062050134

7/5/2562
7/5/2562

-

-

PR8000062050130

7/5/2562

-

-

PR8000062050120
PR8000062050118
PR8000062050128

7/5/2562
7/5/2562
7/5/2562

-

-

70,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส่ ์ จากัด PR8000062050107

7/5/2562

-

-

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส่ ์ จากัด PR8000062050113

7/5/2562

-

-

5979 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

72,600.00

72,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส่ ์ จากัด PR8000062050111

7/5/2562

-

-

5980 ซือ้ ชุดออกกาลังกายดดยวิธีการแขวนและพยุง แบบ
พิเศษ
5981 ซือ้ ผงหมึก LaserJet HP CF283XC

46,200.00

46,200.00 ตกลงราคา

บริษัท วี.เอส เอ็นจิเนียริง่ จากัด

PR8000062050091

7/5/2562

-

-

87,000.00

87,000.00 ตกลงราคา

PR8000062050085

7/5/2562

-

-

5982 ซือ้ ยา Acetylcysteine 100 mg sachet (Mysoven)
จานวน 300 กล่อง
5983 ซือ้ ยา Allopurinol 100 mg (AlloPurinol) จานวน
50 กล่อง

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด

PR8000062050122

7/5/2562

-

-

12,500.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จากัด
(มหาชน)

PR8000062050106

7/5/2562

-

-

หน ้า 503

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5984 ซือ้ ยา Aspirin 81 mg (B-Aspirin) จานวน 100 กล่อง ,
Clobetasol pro 0.05% cream 5 gm (P-Vate)
จานวน 100 หลอด
5985 ซือ้ ยา Augmentin 1 gm tab (A875+C125)
(Cavumox) จานวน 900 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
17,500.00
17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ PR8000062050108 7/5/2562
รีส์ จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

95,337.00

95,337.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062050117

7/5/2562

-

-

5986 ซือ้ ยา CAPD 10 (15%Low Cal) เหลือง 2000 ml
จานวน 200 ถุง
5987 ซือ้ ยา Chlorhexidine (SMW) 120 mg/100 ml 180
ml (B mouthwash) จานวน 500 ขวด ,
FluOXEtine 20 mg จานวน 100 กล่อง , Vitamin B
complex tab (B CO-ED) จานวน 50 box

28,400.00

28,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062050083

7/5/2562

-

-

28,194.50

28,194.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด

PR8000062050104

7/5/2562

-

-

5988 ซือ้ ยา Chlorpheniramine 10 mg/ml inj (CPM)
จานวน 2000 amp , Ouinine HCl 600 mg/2 ml inj
จานวน 50 amp
5989 ซือ้ ยา D 5 W 100 ml จานวน 1000 ถุง , N.S.S. 0.9%
100 ml จานวน 5000 ถุง
5990 ซือ้ ยา Desflurane 240 mL (Suprane) จานวน 15
ขวด
5991 ซือ้ ยา Donepezil 10 mg (Aricept Evess 10) จานวน
5 box
5992 ซือ้ ยา Empagliflozin 10 mg tab (Jardiance)
จานวน 60 กล่อง
5993 ซือ้ ยา Ensure 850 gm จานวน 200 กระป๋อง
5994 ซือ้ ยา Eperisone HCl 50 mg tab (Myonal) จานวน
45 Pack

4,886.50

4,886.50 เฉพาะเจาะจง

องค์การเภสัชกรรม

PR8000062050100

7/5/2562

-

-

96,000.00

96,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050110

7/5/2562

-

-

83,861.25

83,861.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050119

7/5/2562

-

-

89,933.50

89,933.50 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050143

7/5/2562

-

-

80,892.00

80,892.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050105

7/5/2562

-

-

81,320.00
95,818.50

81,320.00 เฉพาะเจาะจง
95,818.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062050129
PR8000062050150

7/5/2562
7/5/2562

-

-

หน ้า 504

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

5995 ซือ้ ยา Erythromycin stearate 250 mg tab
(Rintacin tab) จานวน 1 กล่อง , Co trimoxazole
tab $400+T80mg (SQUARE) จานวน 20 กล่อง
5996 ซือ้ ยา Fluorometholone 0.1% e.d 5 ml (Flarex)
จานวน 60 ขวด
5997 ซือ้ ยา Gliciazide MR 60 mg tab (Diamicron MR)
จานวน 300 กล่อง
5998 ซือ้ ยา Haloperidol 5 mg/1 ml inj (Haridol) จานวน
1 กล่อง , Dexamethasone 4 mg/ml inj
(DEXASONE) จานวน 20 กล่อง
5999 ซือ้ ยา Ketorolac 30 mg/1 ml inj (Ketolac) จานวน
30 กล่อง
6000 ซือ้ ยา Losartan 50 mg tab (Loranta) จานวน 350
กล่อง
6001 ซือ้ ยา Macrogol 4000 pwd 137.155 gm (Niflec)
จานวน 100 ซอง
6002 ซือ้ ยา Octreotide 100 mcg/1 ml inj (Octride)
จานวน 300 amp
6003 ซือ้ ยา Omeprazole 40 mg inj (Zefxon) จานวน
500 vial
6004 ซือ้ ยา Penicillin G Sodium 5 mu inj (Pen G 5
mu) จานวน 200 vial
6005 ซือ้ ยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml
(Prevnar) จานวน 20 dose
6006 ซือ้ ยา Seretide $50+F250mcg/P Accuhaler 60
dose จานวน 200 ชุด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,420.00
6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จากัด
PR8000062050145 7/5/2562

4,429.80

4,429.80 เฉพาะเจาะจง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

5,826.00

5,826.00 เฉพาะเจาะจง

48,150.00

48,150.00 เฉพาะเจาะจง

97,370.00

97,370.00 เฉพาะเจาะจง

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง

54,900.00

54,900.00 เฉพาะเจาะจง

26,250.00

26,250.00 เฉพาะเจาะจง

3,800.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง

41,387.60
92,448.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล
จากัด

PR8000062050102

7/5/2562

-

-

PR8000062050149

7/5/2562

-

-

PR8000062050126

7/5/2562

-

-

บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม
จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062050138

7/5/2562

-

-

PR8000062050146

7/5/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์
จากัด
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด

PR8000062050136

7/5/2562

-

-

PR8000062050112

7/5/2562

-

-

PR8000062050099

7/5/2562

-

-

บริษัท เยนเนอร์ราลดรัก๊ ส์เฮ้าส์ จากัด PR8000062050114

7/5/2562

-

-

41,387.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050140

7/5/2562

-

-

92,448.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050148

7/5/2562

-

-

หน ้า 505

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6007 ซือ้ ยา Sertraline 50 mg tab (SerLiFt) จานวน 500
กล่อง
6008 ซือ้ ยา Sodium chloride 15% 100 ml (U Enema)
จานวน 2000 ขวด
6009 ซือ้ ยา TPN Voluven inj 500 ml (HydroxyE
Starch6%) จานวน 30 ถุง
6010 ซือ้ ยา Tamoxifen 20 mg tab (Novofen) จานวน 50
กล่อง
6011 ซือ้ ยา Teevir tab (TDF300+EFV600+Emtri200)
จานวน 60 ขวด
6012 ซือ้ ยา Terbutaline 0.5 mg/1 ml inj (Baltic) จานวน
10 กล่อง
6013 ซือ้ ยา Venlafaxine 75 mg cap (Valosine SR)
จานวน 100 กล่อง
6014 ซือ้ ยา Vincristine 2 mg/2 ml inj (V.C.S.) จานวน 10
vial , Doxorubicin 50 mg/25 ml inj
(Doxorubicin) จานวน 20 vial
6015 ซือ้ ยา Zoledronic acid 5 mg/100 ml inj (Aclasta)
จานวน 7 vial
6016 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
6017 ขอซือ้ CONTROL SUCTION #14 จานวน 5000 เส้น

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
32,100.00
32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062050135 7/5/2562
จากัด
38,000.00
38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จากัด
PR8000062050123 7/5/2562
10,914.00

10,914.00 เฉพาะเจาะจง

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ฟาร์มาดิกา จากัด

59,400.00

59,400.00 เฉพาะเจาะจง

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

43,228.00

43,228.00 เฉพาะเจาะจง

7,300.00

7,300.00 เฉพาะเจาะจง

88,142.32

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

PR8000062050132

7/5/2562

-

-

PR8000062050142

7/5/2562

-

-

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จากัด PR8000062050081

7/5/2562

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอรี่
บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท มาสุ จากัด

PR8000062050141

7/5/2562

-

-

PR8000062050137

7/5/2562

-

-

PR8000062050103

7/5/2562

-

-

88,142.32 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050101

7/5/2562

-

-

27,000.00
57,000.00

27,000.00 ตกลงราคา
57,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมธานนท์ จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด

PR8000062050088
PR8000062050087

7/5/2562
7/5/2562

-

-

6018 Aniosyme DLM-maxi-5 litr (ล้างเครือ่ งมือสโคป)
จานวน 5 แกลลอน
6019 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

18,725.00

18,725.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050155

8/5/2562

-

-

PR8000062050168

8/5/2562

-

-

6020 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

10,700.00

PR8000062050177

8/5/2562

-

-

42,500.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
42,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด
10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
หน ้า 506

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6021
6022
6023
6024
6025

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ สาย CAT5e
ขอซือ้ หัว RJ45 สาหรับสายแลน
ขอซือ้ เครือ่ งสารองไฟ สาหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
27,895.00
27,895.00 เฉพาะเจาะจง
67,624.00
67,624.00 เฉพาะเจาะจง
5,200.00
5,200.00 เฉพาะเจาะจง
2,940.00
2,940.00 เฉพาะเจาะจง
5,400.00
5,400.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท บางกอกยูนิเทรด จากัด
บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด
ไอที เอเวอร์รีติง
ไอที เอเวอร์รีติง
ไอที เอเวอร์รีติง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062050178 8/5/2562
PR8000062050179 8/5/2562
PR8000062050181 8/5/2562
PR8000062050180 8/5/2562
PR8000062050182 8/5/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

6026 ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณแบบ
Access Switch OS6350-48 และอุปกรณ์ต่อพ่วง
จานวน 2 ชุด
6027 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 10 เครือ่ ง
6028 ซือ้ กล่องรับสัญญาณทีวี
6029 ซือ้ ยา AMlodipine 10+ATorv 20 tab (CAduEt)
จานวน 200 กล่อง
6030 ซือ้ ยา OlmeSARtan med 20 mg tab (OlmeTEC)
จานวน 200 กล่อง
6031 ซือ้ ยา Rosuvastatin 10 mg tab (Vivacor) จานวน
200 กล่อง
6032 ซือ้ ยา WARFarin 3 mg ฟ้า (Orfarin) จานวน 50
กล่อง , WARFarin 5 mg ชมพู (Orfarin) จานวน 50
กล่อง
6033 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 ชนิด

99,800.00

99,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จากัด

PR8000062050163

8/5/2562

-

-

97,908.00
3,500.00
91,164.00

97,908.00 เฉพาะเจาะจง
3,500.00 เฉพาะเจาะจง
91,164.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออดิเมด จากัด
ธนาดล
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050156
PR8000062050161
PR8000062050152

8/5/2562
8/5/2562
8/5/2562

-

-

81,534.00

81,534.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050154

8/5/2562

-

-

91,378.00

91,378.00 เฉพาะเจาะจง

8/5/2562

-

-

36,647.50

36,647.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062050151
จากัด
บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จากัด PR8000062050153

8/5/2562

-

-

18,725.00

18,725.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050164

8/5/2562

-

-

6034 ซือ้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 1 เครือ่ ง
6035 ซือ้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 10 เครือ่ ง
6036 ขออนุมัติซอื้ EZ BAG II (ถุงบรรจุอาหารทางสาย)
จานวน 8,000 ใบ
6037 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
6038 อ๊อกซิเจนชนิดท่อ

11,000.00
92,669.97
52,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง
92,669.97 เฉพาะเจาะจง
52,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จากัด
บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จากัด
บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จากัด

PR8000062050158
PR8000062050157
PR8000062050203

8/5/2562
8/5/2562
10/5/2562

-

-

PR8000062050212
PR8000062050210

13/5/2562
13/5/2562

-

-

7,200.00
3,081.60

7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จากัด
3,081.60 เฉพาะเจาะจงหน ้า 507
บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จากัด

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6039 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
6040 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
6041 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซ่อมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

6049 ซือ้ ยา Augmentin E.S. sus (A600+C42.9/5ml) 70
ml (Cavumox) จานวน 100 ขวด , Meloxicam 7.5
mg tab (Melox) จานวน 50 กล่อง
6050 ซือ้ ยา D 5 S/2 500 ml จานวน 240 ถุง
6051 ซือ้ ยา Desmopressin 4 mcg/1 ml inj (Minirin)
จานวน 2 กล่อง
6052 ซือ้ ยา Filgrastim 300 mcg inj (Neutromax) จานวน
50 amp
6053 ซือ้ ยา Lithium carbonate 300 mg cap (Licarb)
จานวน 5 กล่อง
6054 ซือ้ ยา Prednisolone 5 mg tab (Predsomed)
จานวน 50 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
96,036.00
96,036.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
3,745.00
3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
10,700.00
10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
44,140.00
44,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
68,200.00
68,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
70,000.00
70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
70,000.00
70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
76,500.00
76,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
84,850.00
84,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
41,730.00
41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
41,569.50
41,569.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

6,000.00
4,979.78

6,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,979.78 เฉพาะเจาะจง

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง

17,494.50

17,494.50 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062050206 13/5/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062050216

13/5/2562

-

-

PR8000062050215

13/5/2562

-

-

PR8000062050222
PR8000062050220
PR8000062050221
PR8000062050223
PR8000062050218
PR8000062050219
PR8000062050204

13/5/2562
13/5/2562
13/5/2562
13/5/2562
13/5/2562
13/5/2562
13/5/2562

-

-

PR8000062050227

13/5/2562

-

-

บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050226
PR8000062050225

13/5/2562
13/5/2562

-

-

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000062050207

13/5/2562

-

-

บริษัท อาร์เอ็กซ์ จากัด

PR8000062050217

13/5/2562

-

-

บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด

PR8000062050208

13/5/2562

-

-

หน ้า 508

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6055 ซือ้ ยา Propanolol 10 mg tab (Betalol) จานวน 30
กล่อง , Polidocanol 1% 2 ml inj
(Aethoxyskierol) จานวน 4 กล่อง
6056 ซือ้ ยา Risperidone 2 mg tab (Neuris) จานวน 20
กล่อง
6057 ซือ้ ยา Timolol 0.5% e.d 5 ml (Timodrop) จานวน
500 ขวด
6058 ซือ้ ยา มะขามป้อม (ยาแก้ไอ) 120 ml จานวน 1000
ขวด
6059 ซือ้ แก๊สหุงต้ม
6060 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
6061 ขอซือ้ Microlaryngeal tube
6062 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
6063 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
6064 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
6065 จ้างทาผ้า 2 รายการ
6066 ซือ้ Renalin 100 Cold Sterilant จานวน 3 แกลลอน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,900.00
9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
PR8000062050224 13/5/2562
อินดัสตรี้ จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

26,600.00

26,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จากัด PR8000062050228

13/5/2562

-

-

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด

PR8000062050230

13/5/2562

-

-

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050213

13/5/2562

-

-

PR8000062050209
PR8000062050205
PR8000062050234
PR8000062050247
PR8000062050249
PR8000062050245
PR8000062050254
PR8000062050241

13/5/2562
13/5/2562
14/5/2562
14/5/2562
14/5/2562
14/5/2562
14/5/2562
14/5/2562

-

-

PR8000062050238

14/5/2562

-

-

PR8000062050243

14/5/2562

-

-

PR8000062050240

14/5/2562

-

-

PR8000062050242

14/5/2562

-

-

PR8000062050251

14/5/2562

-

-

30,500.00
16,000.00
1,284.00
7,607.70
10,200.00
42,600.00
26,643.00
9,000.00

6067 ซือ้ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จานวน 765
แกลลอน
6068 ซือ้ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จานวน 765
แกลลอน
6069 ซือ้ SPRING B, 5.5L (FB101) จานวน 1,100 แกลลอน

99,450.00

6070 ซือ้ SPRING B, 5.5L (FB101) จานวน 1,100 แกลลอน

99,000.00

6071 ซือ้ Steri Gas EO

22,277.40

99,450.00
99,000.00

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
30,500.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส
16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จากัด
7,607.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จากัด
10,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด สกายเมดไลน์
42,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จากัด
26,643.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากร สไตล์ จากัด
9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี
จากัด
99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี
จากัด
99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี
จากัด
99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี
จากัด
99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี
จากัด
22,277.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
หน ้า 509

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6072 ซือ้ ซองบรรจุเวชภัณฑ์
6073 ซือ้ น้ายาล้างวัสดุ-อุปกรณ์ทางการแพทย์
6074 ซือ้ ยา Liquid nutrition 2.0 kcal/ml 237 ml
(Nepro) จานวน 48 กล่อง
6075 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ
6076 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 ชนิด
6077 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3ชนิด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
11,500.00
11,500.00 ตกลงราคา
บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จากัด
PR8000062050248 14/5/2562
33,063.00
33,063.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062050250 14/5/2562
จากัด
4,468.32
4,468.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062050233 14/5/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

28,500.00
3,650.00
17,000.00

28,500.00 เฉพาะเจาะจง
3,650.00 เฉพาะเจาะจง
17,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางวรรณดี ชะโรจน์บวร
บริษัท พิลโก้ จากัด
บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จากัด

PR8000062050255
PR8000062050253
PR8000062050256

14/5/2562
14/5/2562
14/5/2562

-

-

6078 ซือ้ สติก๊ เกอร์ 2 รายการ
6079 ขอซือ้ ท่อช่วยหายใจชนิดมีขดลวดมีคัฟ
6080 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

24,500.00
10,700.00
29,476.00

24,500.00 ตกลงราคา
10,700.00 เฉพาะเจาะจง
29,476.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ภาสิน
PR8000062050244
บริษัท เจ เอส วิชั่น จากัด
PR8000062050235
บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จากัด PR8000062050257

14/5/2562
14/5/2562
15/5/2562

-

-

6081 ซือ้ ยา Tafluprost ed 15 micrograms/ml
(Taflotan-S) จานวน 50 กล่อง
6082 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
6083 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

27,900.25

27,900.25 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050276

15/5/2562

-

-

PR8000062050264
PR8000062050269

15/5/2562
15/5/2562

-

-

6084 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

10,700.00

PR8000062050265

15/5/2562

-

-

6085 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

13,750.00

PR8000062050270

15/5/2562

-

-

6086 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
6087 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
6088 ขออนุมัติซอื้ Vascular closure device 5F จานวน 5
ชิ้น
6089 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 2
รายการ

27,620.00
27,895.00
34,240.00

PR8000062050268
PR8000062050267
PR8000062050260

15/5/2562
15/5/2562
15/5/2562

-

-

PR8000062050261

15/5/2562

-

-

5,000.00
7,200.00

12,840.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล โซลูชั่นส์ จากัด
7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
13,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด
27,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป๊ จากัด
27,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จากัด
34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
หน ้า 510

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6090 ซือ้ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ 3 รายการ
6091 ซือ้ ยา BethaNEchlo 10 mg (Ucholine) จานวน 100
กล่อง
6092 ซือ้ ยา BroMhexine 8 mg tab (Cohexine) จานวน
100 กล่อง
6093 ซือ้ ยา D 10 S/2 1000 ml จานวน 120 ถุง , Acetar
1000 ml (A.N.B) จานว 400 ถุง
6094 ซือ้ ยา Gaviscon liq 150 ml จานวน 600 ขวด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
22,200.00
22,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จากัด PR8000062050259 15/5/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

69,550.00

69,550.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิง้ จากัด

PR8000062050273

15/5/2562

-

-

14,300.00

14,300.00 เฉพาะเจาะจง

15/5/2562

-

-

21,800.00

21,800.00 เฉพาะเจาะจง

15/5/2562

-

-

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

15/5/2562

-

-

6095 ซือ้ ยา HydroCHLorothiazide 25 mg tab
(HCTZ)(TO) จานวน 30 กล่อง , Cephalexin 125
mg/5 ml syr 60 ml (ToFlex) จานวน 100 ขวด

6,750.00

6,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จากัด
PR8000062050284
(มหาชน)
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
PR8000062050275
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062050283
จากัด
บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จากัด PR8000062050281

15/5/2562

-

-

6096 ซือ้ ยา Latanoprost 0.005 mg/mL 2.5 mL
(Lanotan) จานวน 100 กล่อง
6097 ซือ้ ยา Ranolazine 500 mg tab (Ranexa) จานวน 50
กล่อง
6098 ซือ้ ยา Sodium BiCarbonate 300 mg tab
(SoDAmint) จานวน 100 ขวด
6099 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

9,095.00

9,095.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050278

15/5/2562

-

-

83,460.00

83,460.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050279

15/5/2562

-

-

7,062.00

7,062.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050282

15/5/2562

-

-

4,922.00

4,922.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด รวมพัฒนา (15)

PR8000062050266

15/5/2562

-

-

PR8000062050290

16/5/2562

-

-

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
PR8000062050291
บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์ PR8000062050296
จากัด

16/5/2562
17/5/2562

-

-

6100 ขออนุมัติซอื้ อาหารปรุงสาเร็จสาหรับผูป้ ่วยใน
ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
6101 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 2 รายการ
6102 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

428,970.00
33,700.00
3,700.00

428,970.00 คัดเลือก
33,700.00 เฉพาะเจาะจง
3,700.00 เฉพาะเจาะจง

หน ้า 511

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6103 ซือ้ ยา PHENYToin sod 100 mg cap (Dilantin)
จานวน 100 ขวด
6104 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
6105 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
6106 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
32,956.00
32,956.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062050313 17/5/2562
46,200.00
68,000.00
89,520.00

46,200.00 เฉพาะเจาะจง
68,000.00 เฉพาะเจาะจง
89,520.00 เฉพาะเจาะจง

6107 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางกาารแพทย์
6108 ค่าบริการสลายนิ่ว

65,200.00
15,000.00

65,200.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

6109 ค่าบริการสลายนิ่ว

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

6110 ซือ้ ยา Alendron 70+VitD56 (FosamaxPlus) จานวน
300 กล่อง
6111 ซือ้ ยา CAPD 2 (1.5% Low Cal) เหลือง 5000 ml
จานวน 56 ถุง
6112 ซือ้ ยา Calcitonin spray 200 iu/d 14d
(Mycalcitonin) จานวน 30 ขวด
6113 ซือ้ ยา Chlorhexidine 4% 500 ml Sdrub (AS)
จานวน 400 ขวด , Betamethasone cream 0.1% 5
gm (Betameth) จานวน 300 หลอด
6114 ซือ้ ยา Clotrimazole 1% cream 5 gm (Taraten)
จานวน 1000 หลอด
6115 ซือ้ ยา DIGOxin 0.25 mg tab (LANoxin) จานวน 3
ขวด
6116 ซือ้ ยา Gabapentin 300 mg cap (Beriontin) จานวน
350 กล่อง
6117 ซือ้ ยา Lubricate Gel 5 gm (KY/SteriGel) จานวน
5000 ซอง

98,547.00

98,547.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซีย่ ์ เซอร์วิส
เซส จากัด
บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซีย่ ์ เซอร์วิส
เซส จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

44,296.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062050293
PR8000062050292
PR8000062050297

17/5/2562
17/5/2562
17/5/2562

-

-

PR8000062050294
PR8000062050298

17/5/2562
17/5/2562

-

-

PR8000062050299

17/5/2562

-

-

PR8000062050304

17/5/2562

-

-

44,296.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062050300

17/5/2562

-

-

31,297.50

31,297.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด

PR8000062050312

17/5/2562

-

-

54,568.00

54,568.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ PR8000062050305
รีส์ จากัด

17/5/2562

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด

PR8000062050302

17/5/2562

-

-

2,584.05

2,584.05 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050314

17/5/2562

-

-

98,000.00

98,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050308

17/5/2562

-

-

26,750.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050306

17/5/2562

-

-

หน ้า 512

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6118 ซือ้ ยา M. Tussis (Brown mixt) 180 ml (GPO)
จานวน 2000 ขวด
6119 ซือ้ ยา MetFORmin 500 mg tab (Glucolvte)
จานวน 750 กล่อง
6120 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
6121 ขอซือ้ EXTENSION T CONNECTER จานวน 50 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
36,000.00
36,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
PR8000062050311 17/5/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

93,750.00

93,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จากัด

PR8000062050310

17/5/2562

-

-

6,900.00
37,500.00

6,900.00 เฉพาะเจาะจง
37,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วีไอโอ กรุป๊ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด วากัส เมดิเซีย

PR8000062050295
PR8000062050335

17/5/2562
21/5/2562

-

-

6122 ซือ้ ยา Weter for injection 100 ml จานวน 1000 ถุง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จากัด

PR8000062050364

21/5/2562

-

-

6123 ขอซือ้ Mask N 95 (20PCS/BOX) จานวน 20 BOX

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบโอคอททอน จากัด

PR8000062050344

21/5/2562

-

-

6124 ขอซือ้ ผ้าซับโลหิตชนิดปลอดเชื้อ ขนาด 18*18*8 ชั้น
(5ชิ้น/แพ็ค) จานวน 200 แพ็ค
6125 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050343

21/5/2562

-

-

11,556.00

11,556.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050337

21/5/2562

-

-

6126 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

21,186.00

21,186.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050318

21/5/2562

-

-

6127 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
6128 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 2 รายการ

24,000.00
22,500.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง
22,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จากัด
บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000062050333
PR8000062050340

21/5/2562
21/5/2562

-

-

6129 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 2 รายการ

20,349.26

20,349.26 เฉพาะเจาะจง

21/5/2562

-

-

6130 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน2 รายการ

69,600.00

69,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ PR8000062050317
ไทย) จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด
PR8000062050339

21/5/2562

-

-

6131 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
6132 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
6133 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

7,125.00
10,075.00
13,300.00

7,125.00 เฉพาะเจาะจง
10,075.00 เฉพาะเจาะจง
13,300.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์

21/5/2562
21/5/2562
21/5/2562

-

-

หน ้า 513

PR8000062050325
PR8000062050324
PR8000062050323

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6134 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
13,500.00
13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จากัด PR8000062050320 21/5/2562

6135 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
6136 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
6137 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

30,495.00
57,800.00
5,136.00

30,495.00 เฉพาะเจาะจง
57,800.00 เฉพาะเจาะจง
5,136.00 เฉพาะเจาะจง

6138 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
6139 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

6,477.78
10,000.00

6,477.78 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอฟฟินิเท็ค จากัด
หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด
บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จากัด

6140 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

18,000.00

6141
6142
6143
6144

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062050321
PR8000062050322
PR8000062050330

21/5/2562
21/5/2562
21/5/2562

-

-

PR8000062050327
PR8000062050329

21/5/2562
21/5/2562

-

-

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล จากัด (มหาชน) PR8000062050328

21/5/2562

-

-

22,500.00
32,105.00
75,081.00
23,317.44

22,500.00 เฉพาะเจาะจง
32,105.00 เฉพาะเจาะจง
75,081.00 เฉพาะเจาะจง
23,317.44 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050326
PR8000062050331
PR8000062050332
PR8000062050345

21/5/2562
21/5/2562
21/5/2562
21/5/2562

-

-

6145 ซือ้ ผ้าฝ้ายลายสก๊อต
6146 ซือ้ ยา Aescin 20 mg tab (Reparil) จานวน 200 กล่อง

47,500.00
94,588.00

47,500.00 ตกลงราคา
94,588.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050336
PR8000062050356

21/5/2562
21/5/2562

-

-

6147 ซือ้ ยา Berclomine sus 60 ml จานวน 4 ลัง
6148 ซือ้ ยา Carvedilol 12.5 mg (Caraten) จานวน 200
กล่อง
6149 ซือ้ ยา CefTAZidime 1 gm inj (Zedim) จานวน 100
กล่อง
6150 ซือ้ ยา Chloral hydrate 500 gm จานวน 1 ขวด

3,800.00
90,000.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง
90,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050357
PR8000062050359

21/5/2562
21/5/2562

-

-

18,580.55

18,580.55 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิคอล โซลูชั่นส์ จากัด
บริษัท บางกอกยูนิเทรด จากัด
บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
นางวรรณดี ชะโรจน์บวร
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050348

21/5/2562

-

-

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985)
จากัด
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
หน ้า 514

PR8000062050347

21/5/2562

-

-

PR8000062050355

21/5/2562

-

-

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 2 รายการ

6151 ซือ้ ยา Cyclidrol 40 mg/5 ml 60 ml syr
(Mucoflux) จานวน 100 ขวด

6,634.00

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6152 ซือ้ ยา Esmolol 100 mg/10 ml inj (Esbloc) จานวน
10 กล่อง
6153 ซือ้ ยา Fludrocortisone 0.1 mg tab (Florinef)
จานวน 5 ขวด
6154 ซือ้ ยา Iron complex syr 60 ml (eq 10 mg iron)
(Eurofer) จานวน 300 ขวด
6155 ซือ้ ยา Lidocaine 1% +Epi 20 ml
(Xylocaine+adre) จานวน 50 กล่อง
6156 ซือ้ ยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS)
จานวน 3000 ขวด
6157 ซือ้ ยา Nicardipine 10 mg/10 ml inj (Cardepine)
จานวน 30 กล่อง
6158 ซือ้ ยา Nortriptyline 10 mg tab (ORTRIP 10)
จานวน 10 กล่อง
6159 ซือ้ ยา Paracet 60 mg/0.6 ml 15 ml syr drop
(Sara drop) จานวน 500 ขวด , Cc Diane 21
(EE35+Cyproterone2) (Preme) จานวน 36 แผง
6160 ซือ้ ยา Paracetamol 1,000 mg/100 mL inj
(Infulgan) จานวน 50 vial
6161 ซือ้ ยา Pneumococcal 0.5 ml inj (Pneumovax23)
จานวน 10 vial
6162 ซือ้ ยา Risperidone 1 mg/1 ml 100 ml (Risperdal)
จานวน 50 กล่อง
6163 ซือ้ ยา Verapamil HCl 5 mg/2 ml inj (Isoptin IV)
จานวน 4 กล่อง
6164 ซือ้ ยา Vitamin B 1-6-12 2 ml inj (Genavit) จานวน
50 box

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
35,000.00
35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จากัด
PR8000062050350 21/5/2562
2,942.50

2,942.50 เฉพาะเจาะจง

19,500.00

19,500.00 เฉพาะเจาะจง

24,610.00

24,610.00 เฉพาะเจาะจง

87,000.00

87,000.00 เฉพาะเจาะจง

76,398.00

76,398.00 เฉพาะเจาะจง

5,000.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062050349

21/5/2562

-

-

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) PR8000062050354
จากัด
บริษัท เจ เอส วิชั่น จากัด
PR8000062050360

21/5/2562

-

-

21/5/2562

-

-

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050319

21/5/2562

-

-

PR8000062050363

21/5/2562

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จากัด

PR8000062050358

21/5/2562

-

-

7,990.00

7,990.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด

PR8000062050353

21/5/2562

-

-

5,296.50

5,296.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050346

21/5/2562

-

-

9,416.00

9,416.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050352

21/5/2562

-

-

47,080.00

47,080.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050361

21/5/2562

-

-

5,221.60

5,221.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050351

21/5/2562

-

-

2,150.00

2,150.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยนเนอร์ราลดรัก๊ ส์เฮ้าส์ จากัด PR8000062050362

21/5/2562

-

-

หน ้า 515

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6165 ขอซือ้ Filter CareStar 30 จานวน 193 ชิ้น
6166 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
6167 ซือ้ แก๊สหุงต้ม
6168 ซือ้ ครุภัณฑ์ จานวน 1 รายการ
6169 ซือ้ ยา Antacid 240 ml sus (Belcid) จานวน 2000
กล่อง , Omeprazole 40 mg inj (Zefxon) จานวน
1000 vial
6170 ซือ้ ยา Augmentin 375 tab (A250+C125)
(AMK375) 50 กล่อง
6171 ซือ้ ยา Augmentin E.S. sus (A600+C42.9/5 ml) 70
ml (Cavumox) จานวน 100 ขวด , Augmentin
457 mg/5 ml sus (400+57) 70 ml (cavumox)
จานวน 100 ขวด
6172 ซือ้ ยา Lidocaine 10% 50 ml (Xylocaine spray)
จานวน 30 ขวด , Lidocaine 2%+Epi 20 ml
(Xylocaine+adre) จานวน 40 กล่อง
6173 ซือ้ ยา Mupirocin 2% 5 gm oint (Bactex) จานวน
500 หลอด , พริกเจล 35 gm (Capsika gel) จานวน
300 หลอด
6174 ซือ้ ยา Permethrin 1% w/w 30 ml (A-Scalp
Lotion) จานวน 20 ขวด
6175 ซือ้ ยา Senna 7.5 mg tab (Senokot) จานวน 1000
กล่อง
6176 ซือ้ ยา Urea 10% cream 100 gm (Diabederm)
จานวน 900 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
11,580.00
11,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จากัด
89,608.00
89,608.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
48,800.00
48,800.00 ตกลงราคา
บางแสนแก๊ส
98,500.00
98,500.00 เฉพาะเจาะจง เมดิคอล คูล พลัส
81,500.00
81,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062050334 21/5/2562
PR8000062050374 22/5/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062050365
PR8000062050384
PR8000062050375

22/5/2562
22/5/2562
22/5/2562

-

-

บริษัท อาร์เอ็กซ์ จากัด

PR8000062050392

22/5/2562

-

-

2,942.50

2,942.50 เฉพาะเจาะจง

43,014.00

43,014.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062050386

22/5/2562

-

-

33,277.00

33,277.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ เอส วิชั่น จากัด

PR8000062050370

22/5/2562

-

-

27,500.00

27,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอก ดรัก จากัด

PR8000062050391

22/5/2562

-

-

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050389

22/5/2562

-

-

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050381

22/5/2562

-

-

91,800.00

91,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท บางกอก ดรัก จากัด

PR8000062050390

22/5/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6177 ซือ้ ยา ยาหอมทิพโอสถ 15 gm จานวน 10 ขวด ,
เพชรสังฆาต 400 mg cap (70 cap) จานวน 200 ขวด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
19,100.00
19,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000062050393 22/5/2562
จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

6178 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายระหว่างชั้นพร้อม
ติดตัง้ ตูส้ าหรับตรวจการได้ยินสอบเทียบมาตรฐานเสียง
รบกวนสาหรับห้องตรวจการได้ยินภายหลังการติดตัง้
จานวน 1 งาน

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จากัด

PR8000062050371

22/5/2562

-

-

6179 ขอซือ้ AC INFORM II 50 S APAC จานวน 20 BOX/
กล่อง
6180 ขอซือ้ ชุดดึงจัดแนวกระดูกขา (ผูใ้ หญ่) (New) จานวน
20 ชุด
6181 ขอซือ้ ถุงมือตรวจโรคศรีตรังโกล์ฟ เบอร์ S จานวน 800
กล่อง
6182 ขอซือ้ เครือ่ งช่วยเดินชนิด 4 ขา (Walker) จานวน 20
ชิ้น
6183 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
6184 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
6185 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

26,750.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050419

23/5/2562

-

-

4,066.00

4,066.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050411

23/5/2562

-

-

91,200.00

91,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย)
จากัด (มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล

PR8000062050408

23/5/2562

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เท็น เทรดดิง้

PR8000062050412

23/5/2562

-

-

20,256.00
26,250.00
48,895.79

20,256.00 เฉพาะเจาะจง
26,250.00 เฉพาะเจาะจง
48,895.79 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050409
PR8000062050410
PR8000062050413

23/5/2562
23/5/2562
23/5/2562

-

-

6186 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

63,665.00

63,665.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050415

23/5/2562

-

-

6187 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
6188 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

2,500.00
11,235.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง
11,235.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050405
PR8000062050404

23/5/2562
23/5/2562

-

-

6189 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

36,300.00

36,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ฮอสปิแคร์ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส่ ์ จากัด

PR8000062050407

23/5/2562

-

-

6190 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด

PR8000062050406

23/5/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6191 ซือ้ ยา SitaFLOXacin 50 mg tab (Gracevit) จานวน
100 กล่อง
6192 ซือ้ วัสดุใช้ในการจัดโครงการ
6193 ขอซือ้ Model OP-358TE paper EKG size 145
mm*30m จานวน 20 rolls/ม้วน
6194 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
93,304.00
93,304.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062050214 23/5/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

12,000.00
7,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง
7,000.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย
PR8000062050403
ห้างหุ้นส่วนจากัด ไดนามิค ซิสเท็มส์ PR8000062050418

23/5/2562
23/5/2562

-

-

5,040.00

5,040.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จากัด PR8000062050426

24/5/2562

-

-

4,686.60
54,000.00
29,960.00
6,154.00

4,686.60 เฉพาะเจาะจง
54,000.00 เฉพาะเจาะจง
29,960.00 เฉพาะเจาะจง
6,154.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050424
PR8000062050429
PR8000062050427
PR8000062050449

24/5/2562
24/5/2562
24/5/2562
27/5/2562

-

-

6199 ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

78,645.00

78,645.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050450

27/5/2562

-

-

6200 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

84,958.00

84,958.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050441

27/5/2562

-

-

6201 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

4,922.00

4,922.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050442

27/5/2562

-

-

6202 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จากัด
บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จากัด
บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จากัด

PR8000062050446

27/5/2562

-

-

6203 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
มิถุนายน 2562
6204 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

65,000.00

65,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จากัด

PR8000062050437

27/5/2562

-

-

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง

27/5/2562

-

-

6205 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
6206 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

24,000.00
49,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง
49,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062050448
จากัด
บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด
PR8000062050444
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062050447
จากัด

27/5/2562
27/5/2562

-

-

6195
6196
6197
6198

ซือ้ อ๊อกซิเจนชนิดท่อ
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม
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6207 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
มิถุนายน 2562
6208 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
6209 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
6210 ซือ้ ยา Trimetazidine 35 mg tab (Vastarel MR)
จานวน 100 box
6211 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
6212 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
6213 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
6214 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
6215 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
6216 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
6217 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
6218 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
6219 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจาเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2562
6220 ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ จานวน
1 ตัว
6221 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 2 เครือ่ ง
6222 ค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
50,170.00
50,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
จากัด
9,938.16
9,938.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
30,000.00
30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
46,010.00
46,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
92,700.00
92,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
7,600.00
7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
16,100.00
16,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
23,540.00
23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
31,030.00
31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
31,245.00
31,245.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จากัด
39,600.00
39,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
85,600.00
85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
99,900.00
99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062050436 27/5/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062050443

27/5/2562

-

-

PR8000062050478

28/5/2562

-

-

PR8000062050465

28/5/2562

-

-

PR8000062050480

28/5/2562

-

-

PR8000062050474
PR8000062050476
PR8000062050472

28/5/2562
28/5/2562
28/5/2562

-

-

PR8000062050471

28/5/2562

-

-

PR8000062050466
PR8000062050464
PR8000062050469

28/5/2562
28/5/2562
28/5/2562

-

-

PR8000062050453

28/5/2562

-

-

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จากัด

PR8000062050457

28/5/2562

-

-

18,000.00
50,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง
50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จากัด
บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จากัด

PR8000062050458
PR8000062050455

28/5/2562
28/5/2562

-

-
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6223 ค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2562
6224 ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อและ
ขยะอันตราย ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
50,000.00
50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จากัด
PR8000062050454 28/5/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด มีสไนติงเกล เฮลท์ PR8000062050460
แคร์

28/5/2562

-

-

6225 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ
Sleep Test แบบ PSG ประจาเดือนมิถุนายน 2562

49,000.00

49,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิวเทค จากัด

PR8000062050461

28/5/2562

-

-

6226 ซือ้ คลอรีนน้า
6227 ซือ้ ยา DicloFENac 1% 30 gm gel (Difelene)
จานวน 2000 หลอด
6228 ซือ้ ยา Diosmin 450+Hesperidin 50 mg tab
(Daflon) จานวน 380 กล่อง
6229 ซือ้ ยา ENOXaparin 4000 iu/0.4 ml (Clexane)
จานวน 50 กล่อง
6230 ซือ้ ยา Entecarvir 0.5 mg (Baraclude) จานวน 60
กล่อง
6231 ซือ้ ยา Estriol 0.03 mg+Lactobacillus VT
(Gynoflor) จานวน 50 box
6232 ซือ้ ยา Folic acid 5 mg จานวน 100 กล่อง
6233 ซือ้ ยา INSulin NPH 100u/ml 3 ml (Gensulin-N)
จานวน 100 กล่อง
6234 ซือ้ ยา INSulin Rl/NPH 30/70 u/ml 3 ml (Gensulin
N30 30/70) จานวน 250 กล่อง
6235 ซือ้ ยา Imidafenacin 0.1 mg tab (Uritos) จานวน 50
กล่อง
6236 ซือ้ ยา Magesto F (Mamylase + ...) tab จานวน 30
กล่อง

10,700.00
34,000.00

10,700.00 ตกลงราคา
34,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จากัด
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด

PR8000062050487
PR8000062050486

28/5/2562
28/5/2562

-

-

97,584.00

97,584.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050481

28/5/2562

-

-

20,009.00

20,009.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050482

28/5/2562

-

-

86,349.00

86,349.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050473

28/5/2562

-

-

18,725.00

18,725.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050483

28/5/2562

-

-

42,800.00
39,000.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง
39,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000062050485
PR8000062050479

28/5/2562
28/5/2562

-

-

97,500.00

97,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000062050462

28/5/2562

-

-

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050468

28/5/2562

-

-

PR8000062050463

28/5/2562

-

-

19,324.20

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
19,324.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
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6237 ซือ้ ยา Mirtazapine 30 mg tab (Remeron) จานวน
20 กล่อง
6238 ซือ้ ยา Peppermint oil 187 mg cap (Colpermin)
จานวน 100 กล่อง
6239 ซือ้ ยา Saw palmetto 160+Sting nettle 120 mg
cap (Prostagutt) จานวน 80 กล่อง
6240 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
26,236.40
26,236.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062050470 28/5/2562
จากัด
89,000.00
89,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ PR8000062050484 28/5/2562
ไทย) จากัด
85,600.00
85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062050475 28/5/2562
45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

6241 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

2,400.00

6242 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

28/5/2562

-

-

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000062050477
จากัด
บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จากัด PR8000062050535

29/5/2562

-

-

4,625.00

4,625.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จากัด PR8000062050533

29/5/2562

-

-

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ซือ้ ยา Abiraterone acetate 500 mg tab (Zytiga)
จานวน 2 กล่อง
6247 ซือ้ ยา Allopurinol 100 mg (AlloPurinol) จานวน
100 กล่อง
6248 ซือ้ ยา Amoxycillin 250 mg/5 ml syr 60 ml
(MANMOX) จานวน 20 กล่อง , Triamcinolone
0.1% lotion 30 ml (T.V.Lone) จานวน 50 โหล

11,770.00
14,300.00
15,600.00
67,998.50

11,770.00 เฉพาะเจาะจง
14,300.00 เฉพาะเจาะจง
15,600.00 เฉพาะเจาะจง
67,998.50 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050530
PR8000062050531
PR8000062050534
PR8000062050510

29/5/2562
29/5/2562
29/5/2562
29/5/2562

-

-

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050507

29/5/2562

-

-

20,500.00

20,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ เอส วิชั่น จากัด
บริษัท ออโธพีเซีย จากัด
บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จากัด
(มหาชน)
บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จากัด

PR8000062050513

29/5/2562

-

-

6249 ซือ้ ยา Bromhexine 4 mg/5 ml syr 60 ml
(Mucocin) จานวน 700 กล่อง
6250 ซือ้ ยา Calcium carbonate 1500 mg tab (Caltab
1500) จานวน 250 กล่อง

6,741.00

6,741.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด

PR8000062050503

29/5/2562

-

-

52,500.00

52,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด

PR8000062050521

29/5/2562

-

-

6243
6244
6245
6246
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6251 ซือ้ ยา Chlorhexidine 5% (gallon) จานวน 10
แกลลอน
6252 ซือ้ ยา D 5 S/2 1000 ml จานวน 1000 ถุง
6253 ซือ้ ยา Donepezil 23 mg tab (Aricept 23) จานวน
30 กล่อง
6254 ซือ้ ยา Enalapril 20 mg (Anapril20) จานวน 100
กล่อง , Ranitidine 150 mg tab (Xanidine) จานวน
100 กล่อง , Mebeverine 135 mg tab (Duspatin)
จานวน 20 กล่อง
6255 ซือ้ ยา Fenofibrate 200 mg cap (Adren-200)
จานวน 4000 กล่อง
6256 ซือ้ ยา Fluticasone 27.5 mcg nas spray 120d
(Avamys) จานวน 420 ขวด
6257 ซือ้ ยา Itraconazole 100 mg cap (Itracon) จานวน
20 กล่อง , Quetiapine 25 mg tab (Quantia 25)
จานวน 50 กล่อง
6258 ซือ้ ยา Lactulose 66.7% syr 100 ml (Laevolac)
จานวน 1000 ขวด
6259 ซือ้ ยา Lopinavir 100+Ritonavir 25 tab (Aluvial)
จานวน 65 ขวด
6260 ซือ้ ยา ProCAterol 5 mcg/1 ml syr 60 ml (Meptin)
จานวน 200 ขวด , TPN Amino Acid 7.2% 500 ml
inj (Kidmin) จานวน 96 ถุง
6261 ซือ้ ยา Ritonavir 100 mg cap (RTV,Norvir) จานวน
20 box
6262 ซือ้ ยา Sodium CHLoride tab 300 mg จานวน 100
ขวด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,800.00
8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด
PR8000062050517 29/5/2562
30,000.00
78,677.10

30,000.00 เฉพาะเจาะจง
78,677.10 เฉพาะเจาะจง

51,000.00

51,000.00 เฉพาะเจาะจง

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง

96,171.60

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด

PR8000062050509
PR8000062050527

29/5/2562
29/5/2562

-

-

PR8000062050525

29/5/2562

-

-

PR8000062050523

29/5/2562

-

-

96,171.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050508

29/5/2562

-

-

27,500.00

27,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดไลน์ จากัด

PR8000062050519

29/5/2562

-

-

58,850.00

58,850.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด

PR8000062050504

29/5/2562

-

-

97,370.00

97,370.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050518

29/5/2562

-

-

39,298.96

39,298.96 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050491

29/5/2562

-

-

26,129.40

26,129.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050524

29/5/2562

-

-

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จากัด

PR8000062050516

29/5/2562

-

-

หน ้า 522

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6263 ซือ้ ยา THyroxine 100 mcg tab (Thyrosit) จานวน
100 กล่อง
6264 ซือ้ ยา Varicella 0.5 ml (Varivax) (อีสุกอีใส) จานวน
60 vial
6265 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
15,500.00
15,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด
PR8000062050514 29/5/2562
48,150.00

48,150.00 เฉพาะเจาะจง

4,540.00

4,540.00 เฉพาะเจาะจง

6266 ขอซือ้ ชุดให้น้าเกลือ 02-BW แอร์สนั้ จานวน 5000 ชุด

41,000.00

6267
6268
6269
6270

ซือ้ แผ่นรองนอนเคลือ่ นย้ายผูป้ ่วย
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางกาแรพทย์

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062050520

29/5/2562

-

-

บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จากัด PR8000062050532

29/5/2562

-

-

41,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จากัด

PR8000062050577

30/5/2562

-

-

12,000.00
17,120.00
32,485.20
50,118.80

12,000.00 ตกลงราคา
17,120.00 เฉพาะเจาะจง
32,485.20 เฉพาะเจาะจง
50,118.80 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050550
PR8000062050553
PR8000062050536
PR8000062050537

30/5/2562
30/5/2562
30/5/2562
30/5/2562

-

-

6271 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
6272 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

15,100.00
48,000.00

15,100.00 เฉพาะเจาะจง
48,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050546
PR8000062050547

30/5/2562
30/5/2562

-

-

6273 จ้างทาป้ายโปสเตอร์นาเสนอผลงาน
6274 ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร A5

950.00
9,630.00

950.00 ตกลงราคา
9,630.00 ตกลงราคา

PR8000062050561
PR8000062050560

30/5/2562
30/5/2562

-

-

6275 ซือ้ ุล็
ตุ อคเกอร์ 9 ประตู
6276 ซือ้ ตูเ้ ย็น 2 ประตู

15,000.00
15,300.00

15,000.00 ตกลงราคา
15,300.00 ตกลงราคา

PR8000062050552
PR8000062050557

30/5/2562
30/5/2562

-

-

6277 ซือ้ ยา AdeNOsine 6 mg/2 ml (Adenocor) จานวน
10 กล่อง
6278 ซือ้ ยา Bupivac 5+80 mg/ml 4 ml Heavy
(Marcaine) จานวน 50 กล่อง
6279 ซือ้ ยา D 10 W 500 ml จานวน 100 ถุง , D 5 W 500
ml จานวน 200 ถุง

26,300.60

26,300.60 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050566

30/5/2562

-

-

33,437.50

33,437.50 เฉพาะเจาะจง

หจก. พี.ที เมดิเทรด
บริษัท เจ เอส วิชั่น จากัด
บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
ใบสาคัญค้างจ่าย
บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
บริษัท ไทยอนันต์ ชลบุรี วิทยุโทรทัศน์ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เจ เอส วิชั่น จากัด

PR8000062050571

30/5/2562

-

-

8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050579

30/5/2562

-

-

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
หน ้า 523

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6280 ซือ้ ยา DicloFEnac 75 mg/3 ml inj (Dosanac)
จานวน 10 กล่อง , Ondansetron 4 mg/2 ml inj
(Onsia) จานวน 200 กล่อง , Rifampicin 300 mg
cap (Rifam) จานวน 20 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
23,219.00
23,219.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด PR8000062050568 30/5/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

6281 ซือ้ ยา Fat emulsion inj 20% 250 ml
(Otsulip/Intralipid) จานวน 60 ถุง
6282 ซือ้ ยา Levocetirizine 5 mg tab (Xyzal) จานวน 100
กล่อง
6283 ซือ้ ยา TPN Voluven inj 500 ml (HydroxyE Starch
6%) จานวน 50 ถุง
6284 ซือ้ รถเข็นของสแตนเลส 2 ชั้น ขอบหงาย

17,334.00

17,334.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050562

30/5/2562

-

-

95,979.00

95,979.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050570

30/5/2562

-

-

18,190.00

18,190.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050564

30/5/2562

-

-

6,150.00

6,150.00 ตกลงราคา

PR8000062050555

30/5/2562

-

-

6285 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 5 ชนิด

80,110.00

80,110.00 ตกลงราคา

PR8000062050565

30/5/2562

-

-

6286 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

43,656.00

43,656.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050540

30/5/2562

-

-

6287 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

55,000.00

55,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท บางกอก อินเตอร์เทรด ซัพ
พลาย จากัด
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เทคโนเมดิคัล จากัด (มหาชน)

PR8000062050548

30/5/2562

-

-

6288 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

63,344.00

63,344.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062050542

30/5/2562

-

-

6289 ซือ้ เก้าอี้กลมสแตนเลส หมุนขึ้นลงได้

34,000.00

34,000.00 ตกลงราคา

PR8000062050544

30/5/2562

-

-

6290 ซือ้ เตียงฝึกผูป้ ่วยพร้อมเบาะ
6291 ขอซือ้ เฝือกปูน POP เซ็ทตัวเร็วพิเศษ 24 *6'' *3 Yds
จานวน 10 กล่อง
6292 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากาวร้อน จานวน 1 ถุง
6293 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบญจรงค์โถชั้น 4 นิ้ว ลายลูกขั้น
านวนมัต4ิเบิใบกเงินค่าหมึกเครือ่ งพิมพ์
6294 จขออนุ

80,500.00
7,704.00

80,500.00 ตกลงราคา
7,704.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท บางกอก อินเตอร์เทรด ซัพ
พลาย จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062050541
PR8000062050575

30/5/2562
30/5/2562

-

-

6,955.00
2,160.00
31,000.00

6,955.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์
2,160.00 เฉพาะเจาะจง โครงการร้านสวัสดิการ ม.บูรพา
31,000.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 524
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062050261
PR0206062050258
PR0206062050262

22/5/2019
22/5/2019
22/5/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6295 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกสีดา เครือ่ งรุน่ EZ 201A ขนาด
A4 จานวน 4 หลอด
6296 ขออนุมัติเบิกงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ
6297 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ
6298 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ
6299 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะม.บูรพา บาง
แสน-สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,708.00
4,708.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์
PR0206062050263 22/5/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4,600.00
4,000.00
4,600.00
2,300.00

4,600.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,600.00 เฉพาะเจาะจง
2,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ
นายทวีป สุระประเสริฐ
นายทวีป สุระประเสริฐ
นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206062050057
PR0206062050231
PR0206062050233
PR0206062050232

5/5/2019
19/5/2019
19/5/2019
19/5/2019

-

-

6300 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุจานวน 7 รายการ

8,515.06

8,515.06 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จากัด

PR0206062050300

26/5/2019

-

-

6301 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ รับส่ง ม.บูรพา
บางแสน-โรงแรมโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พัทยา
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
6302 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ
6303 วัสดุอื่นๆ
6304 ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา-เครือ่ งคอมพิวเตอร์
6305 วัสดุ

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206062050313

27/5/2019

-

-

963
7,620.00
535
42,868.48

963 เฉพาะเจาะจง
7,620.00 เฉพาะเจาะจง
535 เฉพาะเจาะจง
42,868.48 เฉพาะเจาะจง

PR0600062050011
PR0600062050021
PR0600062050014
PR0600062050016

5/1/2019
5/1/2019
5/1/2019
5/1/2019

-

-

1,200.00
9,465.00
7,490.00
5,820.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง
9,465.00 เฉพาะเจาะจง
7,490.00 เฉพาะเจาะจง
5,820.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค จากัด
บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้
แมเนจเมนท์ จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
บริษัท บูรพา ซายน์ จากัด

PR0600062050024
PR0600062050017
PR0600062050015
PR0600062050019

5/1/2019
5/1/2019
5/1/2019
5/1/2019

-

-

5/1/2019
13/5/2019
5/2/2019

-

-

6306
6307
6308
6309

ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ
วัสดุ
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา-เครือ่ งชั่ง
ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-จานวน 3 รายการ

6310 วัสดุ
6311 เครือ่ งไมโครเพลสรีดเดอร์
6312 กระดาษA4

46,224.00
12,679.50
2,782.00

46,224.00 เฉพาะเจาะจง
12,679.50 เฉพาะเจาะจง
2,782.00 เฉพาะเจาะจง

ศ.ประภัสสร
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
PR0600062050020
บริษัท ไบโอแอคทีฟ จากัด
PO0600062050004
บริษัท ชัยเจริญ เทรดดิง้ 2015 จากัด PR0600062050035
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
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6313 วัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,751.70
6,751.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จากัด PR0600062050032 5/2/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

6314 ขออนุมัติเช่ารถตู้
6315 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 32 รายการ

2,200.00
9,801.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง
9,801.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมารดา
PR0600062050048
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0600062050031
, ร้าน เจียบฮวด, ร้าน กฤษณ์ อีเลคท
ริค, และ บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
จากัด

5/2/2019
5/2/2019

-

-

6316 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ
6317 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ

7,062.00
1,926.00

7,062.00 เฉพาะเจาะจง
1,926.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600062050030
PR0600062050034

5/2/2019
5/2/2019

-

-

8,859.60
81,500.00
5,000.00
7,800.00
25,680.00
57,780.00
21,400.00
245.00
3,255.00
2,800.00
4,500.00
8,998.00

8,859.60 เฉพาะเจาะจง
81,500.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
7,800.00 เฉพาะเจาะจง
25,680.00 เฉพาะเจาะจง
57,780.00 เฉพาะเจาะจง
21,400.00 เฉพาะเจาะจง
245.00 เฉพาะเจาะจง
3,255.00 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง
4,500.00 เฉพาะเจาะจง
8,998.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จากัด
บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด
นายสมศักดิ์ เสียงสังข์
บริษัท ศรีราชาทัวร์ จากัด
ร้านเซ่งซาฮะฮง
บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จากัด
บริษัท คาร์ล ไซส์ส จากัด
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
น้าดืุ่มบ้านและสวน
น้าดืม่ บ้านและสวน
นายประกิุจ ท้วมพงษ์
นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ
หจก.ซายน์ติฟิค เคมีคอล ซัพพลาย ,
บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992, หจก.ไทย
วิกตอรี เทรดดิง้

PR0600062050026
PO0600062050001
PR0600062050096
PR0600062050097
PO0600062050005
PO0600062050006
PR0600062050108
PR0600062050109
PR0600062050110
PR0600062050126
PR0600062050132
PR0600062050135

5/2/2019
5/8/2019
5/8/2019
5/8/2019
14/5/2019
14/5/2019
13/5/2019
13/5/2019
13/5/2019
15/5/2019
16/5/2019
16/5/2019

-

-

6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329

ขออนุมัติชื้อวัสดุ จานวน 9 รายการ
ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้องปฏฺบัติการ SD319
ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสโดยสาร ๔๑ ที่นั่ง
ขออนุมัติซอื้ วัสดุ จานวน 3 รายการ
ขออนุมัติจ้างซ่อม-เครือ่ งตูอ้ บ
ซ่อมแซมบารุงรักษา
วัสดุอื่นๆ
วัสดุอื่น
วัสดุอื่น
ค่าเช่ารถตู้
ป้าย Backdrop
ขออนุมัติซอื้ วัสดุ-จานวน 3 รายการ
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6330 ขออนุมัติซอื้ -วัสดุ จานวน 18 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,002.00
6,002.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา PR0600062050136 16/5/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

จากัด, ร้านธีรเดช, ร้านคุณดวง
ฤดี วงศ์ศรีหทัย, บริษัท บัณฑิตส
เตชั่นเนอรี่ จากัด, ร้านคุณไพร
เดช สุทธิเรือง
6331
6332
6333
6334
6335

3,250.00
2,880.00
500
25,093.00
18,000.00

3,250.00 เฉพาะเจาะจง
2,880.00 เฉพาะเจาะจง
500 เฉพาะเจาะจง
25,093.00 เฉพาะเจาะจง
18,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้หยก
นางพรภินันท์ นิธิโรจน์ชลิตา
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
นิวทาวน์ เทคนิค
นายประกิจ ท้วมพงษ์

PR0600062050137
PR0600062050131
PR0600062050154
PO0600062050009
PO0600062050012

16/5/2019
16/5/2019
17/5/2019
23/5/2019
24/5/2019

-

-

6336
6337
6338
6339
6340

ขออนุมัติซอื้ จานวน 1 รายการ
ป้ายไวนิล
จ้างทาโปสเตอร์ จานวน 1 แผ่น
ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
รถตูเ้ ช่า 3 คัน จานวน 2 วัน (โครงการการประชุม
วิชาการระดับชาติ ''วิทยาศาสตร์วิจัย'')
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต
ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา

1,000.00
1,000.00
15,100.00
13,900.00
12,412.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,100.00 เฉพาะเจาะจง
13,900.00 เฉพาะเจาะจง
12,412.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600062050169
PR0600062050168
PO0600062050014
PO0600062050013
PO0600062050015

22/5/2019
22/5/2019
27/5/2019
27/5/2019
28/5/2019

-

-

6341
6342
6343
6344
6345

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์
ขออนุมัติจ้างทาชั้นวางรองเท้า จานวน 5 อัน
วัสดุอื่นๆ
ค่าเช่าเก้าอี้
ขออนุมัติซอื้

2,800.00
24,750.00
11,068.00
1,500.00
8,360.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง
24,750.00 เฉพาะเจาะจง
11,068.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
8,360.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมารดา
ร้านมารดา
นายระพิน ฮะสุน
นายระพิน ฮะสุน
ร้านกิจประสานเครือ่ งกรองน้า แอนด์
เซอร์วิส
นายประกิจ ท้วมพงษ์
นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
นิวทาวน์ เทคนิค
นายสุเทพ เท่งเจียว
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย
บูรพา จากัด, ร้านบ้านกรอบ,
ร้านอุดมการกุญแจ หนองมน,
ร้านสดใส ก็อบปี้ และร้าน
สุกัญญา จีนเมือง

PR0600062050187
PO0600062050008
PR0600062050183
PR0600062050186
PR0600062050182

23/5/2019
23/5/2019
23/5/2019
23/5/2019
23/5/2019

-

-
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6346 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ
6347 ขออนุมัติจ้างทาหลังคาคลุมเครือ่ งปั่นไฟฟ้า
6348 ขออนุมัติซอื้ สมุดทะเบียน จานวน 4 รายการ
6349 ขออนุมัติซอื้ แกลลอนใส จานวน 100 ใบ
6350 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ - ค่าเช่ารถตู้ ไป กลับ (ม.บูรพา - ม.รังสิต)
6351 วัสดุอื่นๆ
6352 ขออนุมัติจัดทาสติก๊ เกอร์ทางเข้าสานักงานหอศิลป์ฯ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
343.47
343.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้
แมเนจเมนท์ จากัด
56,484.00
56,484.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
790
790 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นานา บรรจุภัณฑ์
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์
80,775.00
700.00

80,775.00 เฉพาะเจาะจง
700 เฉพาะเจาะจง

390.00

390 เฉพาะเจาะจง

8,500.00
22,000.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง
22,000.00 เฉพาะเจาะจง

6356 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสานักงาน
6357 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสานักงานและหมึกพิมพ์

3,000.00
9,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

6358
6359
6360
6361
6362

1,500.00
6,700.00
9,800.00
4,800.00
1,000.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
6,700.00 เฉพาะเจาะจง
9,800.00 เฉพาะเจาะจง
4,800.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง

6353 ขออนุมัติจ้างทาตรายางงานสารบรรณ
6354 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสานักงาน
6355 ขอความเห็นชอบเสนอเช่ารถบัสปรับอากาศ

ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ พานธูปเทียน
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หมึกพิมพ์
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสานักงาน
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ภาพ 3 มิติและอุปกรณ์
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ จ้าง-ค่าน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อ
เติมวันที่ 1 พ.ค. 62 ไปรับ-ส่งผูบ้ ริหารและอาจารย์ ไป
เข้าร่วมเยีย่ มชมและศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคโนโลยี
อาร์พีซี จ.ระยอง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0600062050184 23/5/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PO0600062050011
PR0600062050201

24/5/2019
24/5/2019

-

-

PR0600062050200
PR0600062050202

24/5/2019
27/5/2019

-

-

วินเทค พริน้
ใบสาคัญค้างจ่าย - ซีลลอส อาร์ต
ดีไซน์
ใบสาคัญค้างจ่าย - นายกิตติพันธ์
วงษ์วัฒนพงษ์
บวรวันชาติ
บริษัท วรรณา ทรัพย์เจริญ แทรเวล
จากัด
TITLE SHOP
กิตติพาณิชย์

PR0600062050203
PR0803062040002

27/5/2019
2/4/2019

-

-

PR0803062040011

24/4/2019

-

-

PR1400062050003
PR1400062050013

1/5/2019
7/5/2019

-

-

PR1400062050017
PR1400062050020

8/5/2019
8/5/2019

-

-

ร้านนะโมดอกไม้สด
พี.เอ็น.จี.วัสดุครุภัณฑ์
พี.เอ็น.จี.วัสดุครุภัณฑ์
ร้านผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน 3 มิติ
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร

PR1400062050018
PR1400062050025
PR1400062050029
PR1400062050042
PR4000062050002

8/5/2019
13/5/2019
21/5/2019
24/5/2019
1/5/2019

-

-

หน ้า 528
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6363 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ จ้าง-ค่าน้ามันเชื้อเพลิง เติม
วันที่ 16 พ.ค. 62 เพื่อไปส่งผูร้ ักษาการแทน
ผูอ้ านวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมโครงการ พัฒนา
ระบบบริหารคณะการจัดการและการท่งอเที่ยว ที่ จ.
จันทบุรี
6364 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา เนื่องจากไม่เย็น จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ (5301014010427)
6365 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ ห้อง Qs1-306A
เนื่องจากเปิดเครือ่ งปรับอากาศไม่ติด จาเป็นต้องซ่อม
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์
5301014010051)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร
PR4000062050013 14/5/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900062050031

7/5/2562

-

-

1,048.60

1,048.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900062050060

10/5/2562

-

-

6366 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งปรับอากาศห้องเรียน QS1-404,
505B เนื่องจากเครือ่ งปรับอากาศไม่เย็น มีแต่ลมร้อน
ออกมา จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

23,625.60

23,625.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900062050059

10/5/2562

-

-

6367 ขอเสนอจัดทาเล่มวารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่
1 เดือน มกราคม -เมษายน 2562 เพื่อใช้เผยแพร่
ผลงานและใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
6368 ขอเสนอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ เพื่อใช้พิมพ์เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ และเอกสาร
ราชการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
ประยุกต์

37,557.00

37,557.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

PR0900062050055

10/5/2562

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0900062050067

13/5/2562

-

-

6369 ขอเสนอจ้างทาแบบประเมินสถานศึกษา สาหรับแจก
สถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายปฏิบัติการสอนในการ
ประเมินนิสิตปฏิบัติการสอน ปีการศึกษา 2562

7,383.00

7,383.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

PR0900062050081

14/5/2562

-

-

หน ้า 529

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6370 ขอเสนอซือ้ ชุดแม่แบบสร้างภาพ และอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า
ชุดแม่แบบสร้างภาพเพื่อแก้ปัญหาภาพที่ได้จากการ
พิมพ์และสาเนามีรอยเปื้อน เลอะเป็นจุด และซือ้
อุปกรณ์จ่ายไฟ เพื่อทดแทนของเดิมที่ชอร์ตจนใช้งาน
ไม่ได้

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,100.00
1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR0900062050092 16/5/2562

6371 ขอเสนอซือ้ หมึกพิมพ์ HP Laserjet P3015 เพื่อใช้พิมพ์
เอกสารประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ และ
เอกสารราชการต่าง ๆ ของภาควิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา

11,600.00

11,600.00 เฉพาะเจาะจง

6372 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ และเติมน้ายา
เครือ่ งปรับอากาศ ภาควิชาวิจัยฯ เนื่องจาก
เครือ่ งปรับอากาศไม่เย็น จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ

2,500.00

6373 ขอเสนอจ้างจัดทาซุม้ ถ่ายภาพ ใช้สาหรับถ่ายภาพหน้า
งานร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต โครงการแสดง
ความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต ประจาปี 2562 ในวันที่ 24
พฤษภาคม 2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0900062050093

16/5/2562

-

-

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

สบายแอร์แสนสุข

PR0900062050091

16/5/2562

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านลาร์จ ฟอร์จูน 18

PR0900062050095

17/5/2562

-

-

6374 ขอเสนอซือ้ รีโมทคอนโทรลเครือ่ งปรับอากาศ เพื่อ
ทดแทนของเดิมที่ชารุด เสีย ใช้งานไม่ได้ เพื่อใช้เปิดปิด
เครือ่ งปรับอากาศของห้อง สนง.ภาควิชาวิจัยและ
จิตวิทยาประยุกต์

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

สบายแอร์แสนสุข

PR0900062050108

22/5/2562

-

-

6375 ขอเสนอซือ้ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส เพื่อป้องกันข้อมูลใน
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ของคณะศึกษาศาสตร์ จากภัยคุคาม
ทางคอมพิวเตอร์

48,899.00

48,899.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์)
จากัด

PR0900062050103

22/5/2562

-

-

หน ้า 530

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6376 ขอเสนอจ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ งและยางขอบกระจก
เส้นนอก รถตู้ นค7118 ชลบุรี เนื่องจากถึงระยะเวลา
เปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ งเพื่อเป็นการบารุงรักษาและช่วย
ยืดอายุการใช้งาน และยางขอบกระจกเส้นนอกเสือ่ มฉีก
ขาด จาเป็นต้องเปลีย่ นให้ใช้งานได้ตามปกติ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,938.50
5,938.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เวิลด์เทรด
PR0900062050102 22/5/2562
ประเทศไทย

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

6377 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุโครงการ สาหรับแจกให้ผเู้ ข้าร่วม
อบรม และใช้ประกอบการอบรม โครงการพัฒนาครู
ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ ชิงวิชาชีพ (PLC)
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูฯ้ ในวันที่ 1-2
มิถุนายน 2562

29,978.48

29,978.48 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0900062050110

23/5/2562

-

-

6378 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารคูม่ ือพร้อมเข้าเล่มเอกสาร
อบรม ใช้สาหรับประกอบการอบรมและให้ความรูก้ ับผู้
ลงทะเบียนเข้าอบรมโครงการพัฒนาครูด้วย
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ ชิงวิชาชีพ (PLC) ใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูฯ้ ในวันที่ 1-2
มิถุนายน 2562

78,200.00

78,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโชคชัยการพิมพ์

PO0900062050001

23/5/2562

-

-

6379 ขอเสนอซือ้ น้าดืม่ เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนิสิต ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
6380 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแจกันดอกไม้ 1 แจกัน

105.00

105.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านน้าดืม่ บ้านและสวน

PR0900062050124

29/5/2562

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

มอธ ฟลาเวอร์

PR0206062060164

17/6/2019

-

-

6381 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์ และ
หลอดอัลตร้าไวโอเลต อีสปริง จานวน 3 ชุด
6382 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเข้าเล่ม

14,520.00

14,520.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวภารดี ศิริมาสกุล

PR0206062060189

18/6/2019

-

-

1,050.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์

PR0206062060192

18/6/2019

-

-

6383 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึก

12,733.00

12,733.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0206062060298

26/6/2019

-

-

หน ้า 531

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6384 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่งานเชิดชู
เกียรติผไู้ ด้รับรางวัล ''รัตนบุรพา'' ประจาปี 2562 ณ
ศุนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์
PR0206062060299 26/6/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

6385 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้าย

23,208.00

23,208.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0206062060294

26/6/2019

-

-

6386 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าระบบเสียง แสง ไฟส่องพิธีกร
(Follow Light) และนักร้อง 2 คน งานรัตนบูรพา

19,795.00

19,795.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0206062060296

26/6/2019

-

-

6387 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบญจรงค์โถ 4 นิ้ว ลายลูกขั้น
จานวน 3 ใบ
6388 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับ
อากาศ วันที่ 13 มิ.ย. 2562 จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กทม.-มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน และ
ส่งกลับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวน 1 คัน

1,620.00

1,620.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062060003

4/6/2019

-

-

4,200.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง

โครงการร้านค้าสัวสดิการมหา
วิทยาลัยบูรพา
นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206062060084

12/6/2019

-

-

6389 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากล่องใส่เอกสาร จานวน 350 ใบ

16,852.50

16,852.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โชคภุชงค์ จากัด

PR0206062060183

18/6/2019

-

-

6390 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปากกาสแตนเลส พร้อมกล่อง

1,110.00

1,110.00 เฉพาะเจาะจง

โครงการร้านค้าสัวสดิการมหา
วิทยาลัยบูรพา

PR0206062060186

18/6/2019

-

-

6391 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ

1,548.95

1,548.95 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206062060187

18/6/2019

-

-

310.00

310.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0206062060316

27/6/2019

-

-

18,750.00

18,750.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR0206062060067

3/6/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR0206062060172

17/6/2019

-

-

6392 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรายาง จานวน 3 รายการ
6393 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเข้าเล่มเอกสาร
6394 ขอความเห็นชอบเสนอค่าจัดทารูปเล่มเอกสาร
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
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6395 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าห้องประชุม

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ง
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม คชารีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าPR0206062060168
17/6/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

6396 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ จานวน 2 คัน

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายเสวก สุระประเสริฐ

PR0206062060167

17/6/2019

-

-

6397 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมลิฟท์
6398 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง

13/6/2019

-

-

2,067.24

2067.24 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน PR0206062050172
จากัด
ร้านไถ่เส็ง
PR0206062060149

14/6/2019

-

-

6399 ขอความเห็นชอบ และขอนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมกระแส
ไฟฟ้าแรงสูง
6400 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

7,265.46

7265.46 เฉพาะเจาะจง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน

PR0206062060143

14/6/2019

-

-

1,358.90

1,358.90 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062060323

27/6/2019

-

-

6401 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

963.00

963.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062060324

27/6/2019

-

-

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062060090

12/6/2019

-

-

57,000.00

57,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชลบุรีการพิมพ์

PR0206062060140

13/6/2019

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0206062060178

18/6/2019

-

-

รัน & พั้นช์ รับซักรีด

PR0206062060180

18/6/2019

-

-

6402 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเครือ่ งพิมพ์
6403 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างทาหนังสือ 8 กรกฎ 2562
6404 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ เครือ่ งไทยธรรม
6405 ขอความเห็นชอบเสนอค่าซักรีดผ้าปูสาหรับที่นั่ง
พระสงฆ์ และซักผ้าจับจีบที่นั่งพระสงฆ์
6406 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมคอมพิวเตอร์ Notebook

950.00

950.00 เฉพาะเจาะจง

3,550.00

3,550.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062060188

18/6/2019

-

-

6407 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเครือ่ งพิมพ์

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062060182

18/6/2019

-

-

6408 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ พวงมาลัยดอกไม้ และดอกไม้
โต๊ะหมู่บูชา

3,850.00

3,850.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน Kalaya Florist

PR0206062060179

18/6/2019

-

-
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6409 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาบริการรถยนต์
6410 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ไส้กรองหยาบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา ทับถมยา
PR0206062060200 19/6/2019
900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง

31,200.00

31,200.00 เฉพาะเจาะจง

6412 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุใช้ในโครงการฯ

9,000.00

6413 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นางสาวภารดี ศิริมาสกุล

PR0206062060223

21/6/2019

-

-

นางโสภางค์พักตร์ หร่ายเจริญ

PR0206062060211

21/6/2019

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0206062060209

21/6/2019

-

-

6,160.00

6,160.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0206062060214

21/6/2019

-

-

6414 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุ

4,600.00

4,600.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวศศิธร แสงสว่าง

PR0206062060212

21/6/2019

-

-

6415 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ยาและเวชภัณฑ์

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านรักยา

PR0206062060216

21/6/2019

-

-

856.00

856.00 เฉพาะเจาะจง

ณัฐแอร์

PR0206062060245

24/6/2019

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0206062060286

25/6/2019

-

-

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด

PR0206062060277

26/6/2019

-

-

6419 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ช่อดอกไม้

4,200.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง

มอธ ฟลาเวอร์

PR0206062060276

26/6/2019

-

-

6420 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ กรอบรูป

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

PR0206062060278

26/6/2019

-

-

6421 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างทาโล่

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง

นางโสภางค์พักตร์ หร่ายเจริญ

PR0206062060282

26/6/2019

-

-

6422 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างทาป้าย

21,800.00

21,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0206062060275

26/6/2019

-

-

6411 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างทาโล่รางวัล

6416 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ
6417 ขอความเห็นชอบซือ้ วัสดุใช้ในโครงการ
6418 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ผลไม้สาหรับไหว้สงิ่ ศักดิส์ ิทธิ์
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6423 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ พวงมาลัย
6424 ขอความเห็นชอบจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,200.00
4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก
PR0206062060273 26/6/2019
30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

6426 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างอัดภาพ พร้อมกรอบรูป

22,400.00

22,400.00 เฉพาะเจาะจง

6427 ขอจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศจานวน ๘ เครือ่ ง

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง

1,082.84

1,082.84 เฉพาะเจาะจง

67,677.50

6425 ขอความเห็นชอบเสนอเช่าเต็นท์เขียว

6428 ขอซ่อมรถทะเบียน กธ-2779 ชลบุรี เนื่องจากรถสตาร์ท
ไม่ติด
6429 ขอซือ้ แผงกั้นจราจร เพื่อใช้ในฝ่ายจราจรและ
ยานพาหนะ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
6430 ขอเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ งรถสวัสดิการ ๕และ๑๒
เนื่องจากครบกาหนดระยะเวลา
6431 ขอซ่อมรถทะเบียน นค-๗๒๐๘ ชลบุรี เนื่องจากเปลีย่ น
ลูกหมากชุดปีกนก โช็คหน้า และตัง้ ศูนย์ถ่วงล้อ
6432 ขอซ่อมเครือ่ งปั๊มน้าบ้านพักอธิการบดี
6433 ขอจ้างซ่อมรถทะเบียน๔๐-๐๔๙๗เนื่องจากเปลีย่ นถัง
น้ามัน พัดลมดูดอากาศ ท่อพักเครือ่ งแอร์ พัดลมแผง
แอร์ และถังพักน้ามัน และซ่อมรถยนต์ทะเบียน๔๐๐๔๙๙เนื่องจากเช็คระบบไฟ ระบบเกย์น้ามัน ช่วงล่าง
และขอเปลีย่ นโช๊คหน้า

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

มอธ ฟลาเวอร์

PR0206062060328

27/6/2019

-

-

นายสุเทพ เท่งเจียว

PR0206062060327

27/6/2019

-

-

นายสันติ กิตติมหาธรรม

PR0206062060325

27/6/2019

-

-

ณัฐแอร์

PO0206062060001

4/6/2019

-

-

บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จากัด

PR0206062060002

4/6/2019

-

-

67,677.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฮมเมดิคส์ ซัพพลาย จากัด

PR0206062060013

6/6/2019

-

-

19,927.68

19,927.68 เฉพาะเจาะจง

PO0206062060003

7/6/2019

-

-

34,133.00

34,133.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด
ส.อารยยางยนต์

PO0206062060006

12/6/2019

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PR0206062060050

9/6/2019

-

-

83,810.96

83,810.96 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด

PO0206062060007

13/6/2019

-

-
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6434 ขอซ่อมรถยนต์ ขก-๒๓๔๓ ชลบุรี เนื่องจากเช็คระยะ
๔๒๐,๐๐๐ กิโลเมตรและเปลีย่ นสายท่อหม้อน้า

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
48,664.14
48,664.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PO0206062060004 10/6/2019

6435 ขอจ้างซ่อมและขยายคูส่ ายโทรศัพท์สานักงานอธิการบดี

51,899.00

51,899.00 เฉพาะเจาะจง

6436 ขอซือ้ วัสดุงานสาธารณูปโภคงานประปา งานช่าง เพื่อ
ใช้สาหรับซ่อมแซมงานประตู ท่อน้าและห้องน้า

6,462.80

6437 ขอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน
และห้องหอประชุม อาคารหอศิลป์ฯ
6438 ขอจ้างล้าง ตรวจ เช็ค และเปลีย่ นแค๊ปมอเตอร์พัดลม
เครือ่ งปรับอากาศ
6439 ขอจ้างซ่อมรถสวัสดิการ ๑๗ เนื่องจากเปลีย่ นถ่าย
น้ามันเครือ่ ง ใส้กรอง และเช็คช่วงล่าง
6440 ขอจ้างซ่อมรถทะเบียน ขค-๕๓๙๑ ชลบุรี เนื่องจากเช็ค
ระยะ ๒๘๐,๐๐๐ กิโลเมตร
6441 ขอจ้างซ่อมรถทะเบียน นง-4308 ชลบุรี เนื่องจากเช็ค
ระยะ ๑๘๐,๐๐๐ กิโลเมตร
6442 ขอจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ๔๐-๐๔๙๗ ชลบุรี เนื่องจาก
เปลีย่ นปลอกน็อตล้อหลัง และรถยนต์ นง-๔๓๐๘ ชลบุรี
เนื่องจากขอเปลีย่ นยางรถยนต์
6443 ขอซ่อมแซมรถยนต์ นค-๗๒๐๘ ชลบุรี เนื่องจากเช็ค
ระยะ ๕๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร
6444 จ้างทาป้ายไวนิลโครงไม้สาหรับติดตัง้ เพื่อป้องกันควัน
ดาจากเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า
6445 ขอปะยางรถทะเบียน กร-6153 ชลบุรี

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ภานุมาศ เทเลคอม PO0206062060009

21/6/2019

-

-

6,462.80 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062060107

12/6/2019

-

-

9,951.00

9,951.00 เฉพาะเจาะจง

ณัฐแอร์

PR0206062060080

12/6/2019

-

-

6,848.00

6,848.00 เฉพาะเจาะจง

ณัฐแอร์

PR0206062060144

14/6/2019

-

-

9,718.81

9,718.81 เฉพาะเจาะจง

PR0206062060201

19/6/2019

-

-

7,715.24

7,715.24 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด
บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จากัด

PR0206062060203

19/6/2019

-

-

8,838.74

8,838.74 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR0206062060202

19/6/2019

-

-

12,180.00

12,180.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ปิยะกิจ

PO0206062060011

26/6/2019

-

-

7,064.68

7,064.68 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR0206062060253

25/6/2019

-

-

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุรินทร์ อุดมสันติ์

PR0206062060261

25/6/2019

-

-

180.00

180.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0206062060265

25/6/2019

-

-

หน ้า 536

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6446 ขอจ้างซ่อมรถยนต์ ๔๐-๐๙๖๔ ชลบุรี เนื่องจากพัดลม
ดูดอากาศชารุดและขอเติมน้ายาแอร์
6447 ขอซือ้ คลิปแอมป์มิเตอร์ AC/DC เพื่อใช้ในการตรวจเช็ค
กระแสไฟฟ้า
6448 จ้างเปลีย่ นหลอดไฟแสงจันทร์ อาคารหอประชุมธารงฯ
ห้อง ๒๐๑
6449 ขอจ้างปะยางรถสวัสดิการ ๑๐ และซ่อมปั๊มคลัทซ์รถ
กระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ม-0210 ชลบุรี
6450 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน นค-๗๒๐๘ ชลบุรี เนื่องจากมี
เสียงดังขณะปฏิบัติงาน
6451 ขอเติมน้ายาเครือ่ งปรับอากาศระบบชิลเลอร์ CH-1
CH-2 เพื่อให้บริการนิสิต บุคลากร คณาจารย์ และผูม้ า
ใช้บริการ
6452 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน กร-๖๑๕๓ ชลบุรี เนื่องจากเช็ค
ระยะ ๓๔๐,๐๐๐ กิโลเมตร
6453 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเครือ่ ง
ถ่ายเอกสาร
6454 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้าดืม่ ถัง
6455 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง
6456 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในวันที่ 22
พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
12,658.10
12,658.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
PO0206062070008 10/7/2019
จากัด
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์
PR0206062060297 26/6/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

7,890.00

7,890.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน หน่อยการไฟฟ้า

PR0206062060295

26/6/2019

-

-

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขการยาง

PR0206062060300

26/6/2019

-

-

33,319.80

33,319.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PO0206062060012

26/6/2019

-

-

13,375.00

13,375.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

PO0206062060014

29/6/2019

-

-

1,502.28

1,502.28 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จากัด

PR0206062060343

29/6/2019

-

-

4,892.62

4,892.62 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมธานนท์ จากัด

PR0209062060002

4/6/2019

-

-

80.00

80.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมชาติ โพธิศ์ รี

PR0209062060001

4/6/2019

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR0209062060011

10/6/2019

-

-

2,109.08

2,109.08 เฉพาะเจาะจง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(วัฒนานคร)

10/6/2019

-

-

หน ้า 537

PR0209062060012

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6457 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซม
เครือ่ งปรับอากาศห้องพักอาจารย์ชั้น 4 จานวน 3
เครือ่ ง หมายเลขครุภัณฑ์ 5401014010260
5401014010261 และ 5401014010262
6458 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้ามันเครือ่ งสาหรับเครือ่ ง
ตัดหญ้าของงานภาคสนาม
6459 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาซักผ้างานภาคสนาม
6460 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าสายพานแอร์ รถบัส
หมายเลขทะเบียน 40-0520
6461 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุงานซ่อมแซมภาคสนาม
แมกเนติก N 20
6462 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุ เพื่อใช้ในการรับรอง
บุคคลภายนอก
6463 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งแฟกซ์เอกสาร
6464 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาล้างรถตู้
หมายเลขทะเบียน นข 3426 สระแก้ว
6465 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุซ่อมแซมงานภาคสนาม
6466 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
6467 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมบารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน นข 3426 สระแก้ว
6468 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุงานภาคสนาม (ยาฆ่า
หญ้า)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,900.00
5,900.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย
PR0209062060014 13/6/2019

690.00

690.00 เฉพาะเจาะจง

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

700.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR0209062060022

13/6/2019

-

-

นางศิริลักษณ์ ศราวุธ

PR0209062060021

13/6/2019

-

-

700.00 เฉพาะเจาะจง

อู้ล้านการช่าง

PR0209062060019

13/6/2019

-

-

909.50

909.50 เฉพาะเจาะจง

แสงทิพย์การไฟฟ้า

PR0209062060025

17/6/2019

-

-

362.50

362.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิลเทม จากัPR0209062060026
ด

18/6/2019

-

-

1,177.00

1,177.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมธานนท์ จากัด

PR0209062060031

20/6/2019

-

-

280.00

280.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจูนคาร์แคร์

PR0209062060033

24/6/2019

-

-

1,050.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ชัยประดิษฐ์ วัฒนา

PR0209062060034

24/6/2019

-

-

2,717.29

2,717.29 เฉพาะเจาะจง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(วัฒนานคร)

PR0209062060035

24/6/2019

-

-

9,870.75

9,870.75 เฉพาะเจาะจง

25/6/2019

-

-

5,339.30

5,339.30 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผูจ้ าหน่ายโต PR0209062060036
โยต้า จากัด
แสงทิพย์การไฟฟ้า
PR0209062060041

26/6/2019

-

-

หน ้า 538

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6469 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมบารุงรักษา
เครือ่ งปรับอากาศห้องพัก อาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล
อาคาร 3 ชั้น 12/7 (บางแสน) จานวน 1 เครือ่ ง
หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0001-1-3/41
6470 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานเอกสารต่างๆ ภายในกองบริหารวิทยาเขต
สระแก้ว
6471 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเครือ่ ง
ถ่ายเอกสาร
6472 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะรับส่ง ม.บูรพา
บางแสน-สนามบินสุวรรณภูมิ-โรงแรมทาวน์อินทาวน์
กรุงเทพ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 จานวน 1 คัน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,955.00
6,955.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008
PR0209062060040 26/6/2019

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

2,703.48

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นางนุสสรี ทวีจันทร์

PO0209062060001

27/6/2019

-

-

2,703.48 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมธานนท์ จากัด

PR0209062060046

28/6/2019

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206062060028

7/6/2019

-

-

6473 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206062060171

17/6/2019

-

-

6474 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206062060215

21/6/2019

-

-

6475 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0206062060233

22/6/2019

-

-

6476 ซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง น้าถัง นม ขนมปัง ไส้กรอก แฮม ไข่
สาหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน วันที่ 8-14
มิถุนายน พ.ศ. 2562
6477 จ้างเหมาชุดเครือ่ งเสียงงานบันเทิงสาหรับงานแต่งงาน
คุณนิรวิทย์ โชติกเสถียร์
6478 ค่าเครือ่ งถ่ายเอกสารเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

4,150.00

4,150.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดคณิศร สุพัตรา เวศ PR0217062060002
รานุรักษ์ CP All

5/6/2562

-

-

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0217062060005

5/6/2562

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR0217062060003

5/6/2562

-

-

หน ้า 539

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6479 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้งสาหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันที่ 8-14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
12,370.00
12,370.00 เฉพาะเจาะจง สุพัตรา เวศรานุรักษ์
PR0217062060001 5/6/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

6480 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้ง สาหรับอาหารกลางวันของ
งานประชุมสัมมนาฯ ของคุณโบ้ ในวันที่ 13 มิถุนายน
พ.ศ.2562
6481 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้ง สาหรับอาหารกลางวันของ
งานประชุมสัมมนาฯ ของคุณโบ้ ในวันที่ 11 มิถุนายน
พ.ศ.2562
6482 ซือ้ น้าแข็ง ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนาฯของ
งานกองแผนงาน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

2,243.50

2,243.50 เฉพาะเจาะจง

สุพัตรา เวศรานุรักษ์

PR0217062060008

6/6/2562

-

-

2,198.00

2,198.00 เฉพาะเจาะจง

สุพัตรา เวศรานุรักษ์

PR0217062060007

6/6/2562

-

-

2,880.00

2,880.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดคณิศร นวพรรษ
ขนมไทย ร้านBread And Butter

PR0217062060012

10/6/2562

-

-

6483 ค่าจ้างเหมาทาอาหารงานจัดเลีย้ งประชุมสัมมนาฯ ของ
งานกองแผนงาน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

19,500.00

19,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์

PR0217062060013

10/6/2562

-

-

6484 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้งสาหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันที่ 14-21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

15,249.50

15,249.50 เฉพาะเจาะจง

สุพัตรา เวศรานุรักษ์

PR0217062060016

11/6/2562

-

-

6,230.00

6,230.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดคณิศร สุพัตรา เวศ PR0217062060015
รานุรักษ์ CP All

11/6/2562

-

-

2,255.00

2,255.00 เฉพาะเจาะจง

สุพัตรา เวศรานุรักษ์

PR0217062060020

13/6/2562

-

-

550.00

550.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดคณิศร นวพรรษ
ขนมไทย ร้านBread And Butter

PR0217062060021

13/6/2562

-

-

6485 ซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง น้าถัง นม ขนมปัง ไส้กรอก แฮม ไข่
สาหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน วันที่ 15-21
มิถุนายน พ.ศ. 2562
6486 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้ง สาหรับอาหารกลางวันของ
งานประชุมสัมมนาฯ ของคุณโบ้ ในวันที่ 18 มิถุนายน
พ.ศ.2562
6487 ซือ้ น้าแข็ง ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนาฯของ
งานบริการวิชาการ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หน ้า 540

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6488 ซือ้ น้าแข็ง ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนาฯของ
งานสานักบริการวิชาการ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562
6489 ซือ้ น้าแข็ง ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนาฯของ
งานสานักบริการวิชาการ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
6490 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้งสาหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันที่ 22-30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
6491 จ้างทาอาหารเพื่อใช้ในงานจัดเลีย้ งอาหารกลางวัน
ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
6492 จ้างทาอาหารเพื่อใช้ในงานจัดเลีย้ งอาหารกลางวัน
ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
6493 ซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง น้าถัง นม ขนมปัง ไส้กรอก แฮม ไข่
สาหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน วันที่ 22-30
มิถุนายน พ.ศ. 2562
6494 ซือ้ น้าแข็ง น้าดืม่ ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานกองบริหาร
งานวิจัยนวัตกรรม วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562
6495 ซือ้ น้าแข็ง น้าดืม่ ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานสานักบริการ
วิชาการ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
6496 ค่าจ้างเหมาทาอาหารงานจัดเลีย้ งประชุมสัมมนาฯ
สานักงานบริการวิชาการ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.
2562
6497 ค่าจ้างเหมาทาอาหารงานจัดเลีย้ งประชุมสัมมนาฯ กอง
บริหารงานวิจัยนวัตกรรม วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.
2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
550.00
550.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดคณิศร นวพรรษ
PR0217062060026 14/6/2562
ขนมไทย ร้านBread And Butter
550.00

550.00 เฉพาะเจาะจง

23,938.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัดคณิศร นวพรรษ
ขนมไทย ร้านBread And Butter

PR0217062060023

14/6/2562

-

-

23,938.00 เฉพาะเจาะจง

สุพัตรา เวศรานุรักษ์

PR0217062060027

18/6/2562

-

-

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง

สุพัตรา เวศรานุรักษ์

PR0217062060030

19/6/2562

-

-

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์

PR0217062060029

19/6/2562

-

-

10,030.00

10,030.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดคณิศร สุพัตรา เวศ PR0217062060028
รานุรักษ์ CP All

19/6/2562

-

-

3,800.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดคณิศร นวพรรษ
ขนมไทย ร้านBread And Butter

PR0217062060033

25/6/2562

-

-

580.00

580.00 เฉพาะเจาะจง

PR0217062060038

25/6/2562

-

-

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดคณิศร นวพรรษ
ขนมไทย ร้านBread And Butter
ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์

PR0217062060037

25/6/2562

-

-

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์

PR0217062060032

25/6/2562

-

-

หน ้า 541

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6498 ซือ้ น้าแข็ง น้าดืม่ ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานกองบริหาร
งานวิจัยนวัตกรรม วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
6499 ซือ้ น้าแข็ง น้าดืม่ ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานสานักบริการ
วิชาการ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
6500 ค่าจ้างเหมาทาอาหารงานจัดเลีย้ งประชุมสัมมนาฯ
สานักงานบริการวิชาการ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.
2562
6501 ค่าจ้างเหมาทาอาหารงานจัดเลีย้ งประชุมสัมมนาฯ
กองบริหารงานวิจัยนวัตกรรม วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.
2562
6502 ซือ้ น้าแข็ง น้าดืม่ ขนมเบรค เพื่อใช้ในงาน
ประชุมสัมมนาฯงานศูนย์หนังสือจุฬา วันที่ 6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562
6503 ค่าจ้างเหมาทาอาหารงานจัดเลีย้ งงานประชุมสัมมนาฯ
ศูนย์หนังสือจุฬา วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
6504 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้งสาหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันที่ 1-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
6505 ซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง น้าถัง นม ขนมปัง ไส้กรอก แฮม ไข่
สาหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน วันที่ 1-7
กรกฎาคม พ.ศ. 2562
6506 สัง่ ซือ้ วัตถุดิบและวัสดุ ใช้ในแต่ละแผนกภายในศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
6507 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้า
ห่ม หอพักเทา-ทอง 4
6508 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,160.00
2,160.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดคณิศร นวพรรษ
PR0217062060035 25/6/2562
ขนมไทย ร้านBread And Butter
580.00

580.00 เฉพาะเจาะจง

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

3,080.00

3,080.00 เฉพาะเจาะจง

28,000.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัดคณิศร นวพรรษ
ขนมไทย ร้านBread And Butter
ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์

PR0217062060040

25/6/2562

-

-

PR0217062060039

25/6/2562

-

-

ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์

PR0217062060034

25/6/2562

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัดคณิศร นวพรรษ
ขนมไทย ร้านBread And Butter

PR0217062060042

26/6/2562

-

-

28,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์

PR0217062060041

26/6/2562

-

-

14,002.50

14,002.50 เฉพาะเจาะจง

สุพัตรา เวศรานุรักษ์

PR0217062060044

27/6/2562

-

-

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดคณิศร สุพัตรา เวศ PR0217062060043
รานุรักษ์ CP All

27/6/2562

-

-

25,998.00

25,998.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0217062060046

27/6/2562

-

-

23,205.00

23,205.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. แคซี่ มลธิ

8/2

25/6/2562

-

-

11,725.00

11,725.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 542
กังสดาลฮาร์ดแวร์

1/13

25/6/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6509 ขออนุมัติเช่าเต้นท์ สาหรับใช้ในโครงการแรกพบนิสิต
หอพัก ประจาปีการศึกษา 2562
6510 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในโครงการเตรียมความพร้อมผูน้ า
นิสิตหอพัก และบุคลากรหอพัก ปีการศึกษา 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,400.00
6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ เท่งเจียว
5/06
3/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1,030.00

1,030.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

62/0607554

28/6/2562

-

-

15,475.00
5,701.00

15,475.00 เฉพาะเจาะจง
5,701.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
น.ส. แคซี่ มลธิ

217/10840
8/7

3/7/2562
26/6/2562

-

-

4,570.00

4,570.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบางแสนวอช

8/6

26/6/2562

-

-

99,000.00
5,650.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,650.00 เฉพาะเจาะจง

กังสดาลฮาร์ดแวร์
นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

1/15
3/20

9/7/2562
9/7/2562

-

-

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO0218062060001

26/6/2562

-

-

86,600.00
586.00

86,600.00 เฉพาะเจาะจง
586.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ประกอบทรัพย์
คลีน เซอร์วิส
กังสดาลฮาร์ดแวร์
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

9/7/2562
3/7/2562

-

-

6519 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

941.60

950.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

1/14
62/0603019
62/0603060
PR0206062060015

6/6/2019

-

-

6520 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

4,830.00

4,830.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ

PR0206062060016

6/6/2019

-

-

6521 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062060014

6/6/2019

-

-

6522 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

630.00

620.60 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062060130

13/6/2019

-

-

6523 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
(ก๊อกน้าเย็น)

3,300.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จากัด

PR0206062050312

13/6/2019

-

-

6511 ขออนุมัติจัดซือ้ น้าดืม่ และเครือ่ งดืม่ รับรอง
6512 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้า
ห่ม หอพักเทา-ทอง 4
6513 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้า
ห่ม หอพักเทา-ทอง 1
6514 ขออนุมัติจัดซือ้ เก้าอี้พลาสติก
6515 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้าประปา ห้อง B509
หอพักเทา-ทอง 3
6516 ขออนุมัติจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้บริเวณอาคารและแนว
รัว้ หอพักนิสิต โครงการหอพักเทา-ทอง
6517 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ จานวน 3 ชนิด
6518 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6524 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
6525 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,100.00
8,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน UP TO YOU Idea
PR0206062060135 13/6/2019

43,870.00

43,870.00 เฉพาะเจาะจง

2,040.00

-

-

PR0206062060129

13/6/2019

-

-

บริษัท พูล ออกาไนซ์ จากัด

PR0206062060166

17/6/2019

-

-

2,038.50 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062060208

21/6/2019

-

-

4,335.50

4,335.50 เฉพาะเจาะจง

ณัฐแอร์

PR0206062060247

24/6/2019

-

-

40,600.04

40,600.04 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พูล ออกาไนซ์ จากัด

PR0206062060249

24/6/2019

-

-

14,552.00

14,552.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จากัด

PR0206062060250

24/6/2019

-

-

1,350.00

1347.13 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062060315

27/6/2019

-

-

6532 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
เครือ่ งพิมพ์
6533 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดไส้
กรอง
6534 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

18,900.00

18,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062060072

11/6/2019

-

-

12,290.00

12,290.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวภารดี ศิริมาสกุล

PR0206062060124

13/6/2019

-

-

78,000.00

78,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชลบุรีการพิมพ์

PR0206062060120

13/6/2019

-

-

6535 ขอความเห็นชอบเสนอถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม
6536 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ของที่ระลึก
6537 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ของรางวัล จานวน 3 กระเช้า

3,462.00
2,400.00
1,285.00

3,462.00 เฉพาะเจาะจง
2,400.00 เฉพาะเจาะจง
1,285.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอส.พี.พริน้ ท์ซ็อป
PR0206062060227
ร้านมารดา
PR0206062060242
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0206062060241

21/6/2562
24/6/2562
24/6/2562

-

-

6538 ขออนุมัติเบิกเงินค่ารางปลัก๊ ไฟ (มอก.) 5 ช่อง 5 เมคร
จานวน 10 อัน

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

5/6/2019

-

-

6528 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ
6529 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
(คลอรีนฯ)
6530 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าเปลีย่ น
ไส้กรองเครือ่ งกรองน้า
6531 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

ข้อเสนอแนะ

ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ

6526 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ (ชุด
แผ่นกรองผ้า)
6527 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

6,500.00

ปัญหำและอุปสรรค
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PR0206062060010

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6539 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,029.00
5,029.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์
PR0206062060046 8/6/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

6540 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งพิมพ์

55,440.00

55,440.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน มิตรสานักงาน

PR0206062060045

8/6/2019

-

-

6541 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งพิมพ์

55,880.00

55,880.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน มิตรสานักงาน

PR0206062060044

8/6/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062060047

8/6/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062060113

12/6/2019

-

-

10,465.00

10,465.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR0206062060105

12/6/2019

-

-

6545 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล ขนาด 3x13 เมตร พร้อม
ติดตัง้
6546 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0206062060232

22/6/2019

-

-

5,800.00

5,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายเสวก สุระประเสริฐ

PR0206062060284

26/6/2019

-

-

6547 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุสานักงาน จานวน 4 รายการ

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062060334

28/6/2019

-

-

6548 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งทาลายเอกสาร จานวน 1
เครือ่ ง
6549 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลห้องประชุม ขนาด
4.8x1.5 เมตร จานวน 1 ผืน
6550 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษการ์ดสีขาว 150 แกรม
ขนาด A4 พร้อมพิมพ์ทองตรามหาวิทยาลัยบูรพา
จานวน 500 ใบ
6551 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดานฟลิปชาร์ต 3 ขา ขนาด
60x90 ซม. จานวน 2 ตัว

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
นิวทาวน์ เทคนิค

PR0206062060350

30/6/2019

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206062060345

30/6/2019

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชลบุรีการพิมพ์

PR0206062060352

30/6/2019

-

-

5,300.00

5,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด

PR0206062060351

30/6/2019

-

-

6542 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจานบันทึกข้อมูลขนาด 1 TB
(Harddisk) 2.5''
6543 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจานบันทึกข้อมูล
6544 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6552 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตูเ้ ย็น ขนาด 9.4 คิว จานวน 1 ตู้

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
14,700.00
14,700.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค
PR0206062060353 30/6/2019

6553 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก (โครงการบริการวิชาการ
วันที่ 11-19 มิ.ย. 62)

1,250.00

1,250.00 เฉพาะเจาะจง

6554 ขออนุมัติจ้างเหมารถตูป้ รับอากาศ (โครงการบริการ
วิชาการ วันที่ 11-19 มิ.ย. 62)
6555 ขออนุมัติจ้างเหมารถตูป้ รับอากาศ (โครงการบริการ
วิชาการ วันที่ 11-19 มิ.ย. 62)
6556 ขออนุมัติจ้างเหมารถตูป้ รับอากาศในต่างประเทศ
(โครงการบริการวิชาการ วันที่ 11-19 มิ.ย. 62)

22,900.00

22,900.00 เฉพาะเจาะจง

22,900.00

22,900.00 เฉพาะเจาะจง

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

6557 ขออนุมัติจัดซือ้ น้าดืม่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

6558 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดทาเล่ม (โครงการ
บริการวิชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย)

96,420.00

96,420.00 เฉพาะเจาะจง

6559 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย)
6560 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย)
6561 ขออนุมัติจ้างบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
(โครงการบริการวิชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย)

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง

95,000.00

95,000.00 เฉพาะเจาะจง

6562 ขออนุมัติจ้างบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
(โครงการบริการวิชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย)

95,000.00

95,000.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการบริการวิชาการ 5/6/2562
ราคาซือ้ 1,250 บาท

-

-

นายอุทัย พุทธวา
จ้าง 22,900 บาท
นายพศิน สมพงษ์
22,900 บาท
Ms.Mean Sreymao
9,600 บาท

โครงการบริการวิชาการ 5/6/2562

-

-

ราคาจ้าง โครงการบริการวิชาการ 5/6/2562

-

-

ราคาจ้าง โครงการบริการวิชาการ 5/6/2562

-

-

ราคาซือ้ PR0300062060023

10/6/2562

-

-

ราคาจ้าง โครงการบริการวิชาการ 11/6/2562

-

-

นางสาวพิมพ์มณี เทฆพายัพ ราคา โครงการบริการวิชาการ 11/6/2562
จ้าง 60,000 บาท
นายสุวรรณกิตติ์ บุญแท้ ราคาจ้าง โครงการบริการวิชาการ 11/6/2562
60,000 บาท
นางสาวจุฑารัตน์ ตันอ้าย ราคาจ้าง โครงการบริการวิชาการ 11/6/2562
95,000 บาท

-

-

-

-

-

-

นางสาวอติกานต์ ครุธพันธุ์ ราคา
จ้าง 95,000 บาท

-

-

ร้านสุภรณ์ทิพย์
2,800 บาท
นางภาณภัช แสงพันตา
96,420 บาท

หน ้า 546

ราคา

โครงการบริการวิชาการ 11/6/2562

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6563 ขออนุมัติจ้างเหมารถยนต์ส่วนบุคคล (โครงการบริการ
วิชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย)
6564 ขออนุมัติจ้างเหมารถยนต์ส่วนบุคคล (โครงการบริการ
วิชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย)
6565 ขออนุมัติจัดซือ้ ไส้ปากกา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
78,000.00
78,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจุมพล ดลสุข
ราคาจ้าง โครงการบริการวิชาการ 11/6/2562
78,000 บาท
72,000.00
72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกนิจ ชาติบุรุษ
ราคาจ้าง โครงการบริการวิชาการ 11/6/2562
72,000 บาท
330.00
330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
PR0300062060044 12/6/2562
ราคาซือ้ 330 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

-

-

6566 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก (โครงการบริการวิชาการ
วันที่ 23-29 มิ.ย. 62)

1,875.00

1,875.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการบริการวิชาการ 14/6/2562
ราคาซือ้ 1,875 บาท

6567 ขออนุมัติจ้างเหมารถตูป้ รับอากาศ (โครงการบริการ
วิชาการ วันที่ 23-29 มิ.ย. 62)
6568 ขออนุมัติจัดซือ้ พวงหรีด จานวน 1 พวง

22,500.00

22,500.00 เฉพาะเจาะจง

โครงการบริการวิชาการ 14/6/2562

-

-

เงินสวัสดิการ

14/6/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 18/6/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 18/6/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 18/6/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 18/6/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 18/6/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 18/6/2562

-

-

6569 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการบริการวิชาการ
เทศบาลตาบลเกาะจันทร์)

1,000.00
800.00

6570 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ )
6571 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์ข้อมูล (โครงการบริการวิชาการ
เทศบาลตาบลเกาะจันทร์)
6572 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการบริการวิชาการ
อบจ.ระยอง)

10,000.00

6573 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการ อบจ.ระยอง)
6574 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการ อบจ.ระยอง)

10,000.00

6,500.00
4,500.00

10,000.00

นายวินัย จันลา
ราคาจ้าง
22,500 บาท
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้กัลยา
ราคาซือ้
1,000 บาท
800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ
ราคาจ้าง 800
บาท
10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัตติญา ปิ่นแก้ว ราคาจ้าง
10,000 บาท
6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัตติญา ปิ่นแก้ว ราคาจ้าง
6,500 บาท
4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ
ราคาจ้าง 4,500
บาท
10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต เปรมอ่อน ราคาจ้าง
10,000 บาท
10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปวริศ นิลชาติ
ราคาจ้าง
10,000 บาท
หน ้า 547

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6575 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์ข้อมูล (โครงการบริการวิชาการ
อบจ.ระยอง)
6576 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจาเดือนกรกฎาคม
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
6577 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2562
6578 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์ของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2562
6579 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานบุคคลของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2562
6580 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานวิชาการของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2562
6581 ขออนุมัติจ้างเหมารถตูป้ รับอากาศ (โครงการบริการ
วิชาการ วันที่ 30 มิ.ย. - 7 ก.ค. 62)
6582 ขออนุมัติจ้างเหมารถตูป้ รับอากาศในต่างประเทศ
(โครงการบริการวิชาการ วันที่ 30 มิ.ย. - 7 ก.ค. 62)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัตติญา ปิ่นแก้ว ราคาจ้าง โครงการบริการวิชาการ 18/6/2562
10,000 บาท
32,000.00
32,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ ราคา PO0300062060001 24/6/2562
จ้าง 32,000 บาท
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา แก้วแหวน ราคาจ้าง PO0300062060002 25/6/2562
10,000 บาท

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ
จ้าง 10,000 บาท

PO0300062060004

25/6/2562

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสดิ์ ราคาจ้าง PO0300062060003
10,000 บาท

25/6/2562

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนิภา อิศรานันทศิริ ราคาจ้าง PR0300062060065
9,000 บาท

25/6/2562

-

-

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง

ราคาจ้าง โครงการบริการวิชาการ 25/6/2562

-

-

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

ราคาจ้าง โครงการบริการวิชาการ 25/6/2562

-

-

6583 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก (โครงการบริการวิชาการ
วันที่ 30 มิ.ย. - 7 ก.ค. 62)

1,875.00

1,875.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการบริการวิชาการ 25/6/2562
ราคาซือ้ 1,875 บาท

-

-

6584 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก (โครงการบริการวิชาการ
วันที่ 7 - 14 ก.ค. 62)

1,875.00

1,875.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการบริการวิชาการ 25/6/2562
ราคาซือ้ 1,875 บาท

-

-

นายวินัย จันลา
17,000 บาท
นายวินัย จันลา
9,500 บาท

หน ้า 548

ราคา

ปัญหำและอุปสรรค

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6585 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก (โครงการบริการวิชาการ
วันที่ 30 มิ.ย. - 7 ก.ค. 62)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,274.00
1,274.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการบริการวิชาการ 27/6/2562
ราคาซือ้ 1,274 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

6586 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก (โครงการบริการวิชาการ
วันที่ 7 - 14 ก.ค. 62)

1,274.00

1,274.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการบริการวิชาการ 27/6/2562
ราคาซือ้ 1,274 บาท

-

-

6587 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก (โครงการบริการวิชาการ
วันที่ 8 - 18 ก.ค. 62)

1,736.00

1,736.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการบริการวิชาการ 27/6/2562
ราคาซือ้ 1,736 บาท

-

-

6588 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร รายงานการประเมินตนเอง
และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ)

11,200.00

11,200.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวจิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ
PO0300062060005
ราคาจ้าง 11,200
บาท

27/6/2562

-

-

6589 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเช็ครถยนต์ ตามระยะการใช้
งาน และซ่อมเปลีย่ นอุปกรณ์ที่เสือ่ มสภาพ และ
อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องเปลีย่ นตามอายุการใช้งาน (รถตู้
ทะเบียน นค 7787 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์
5203001010025)

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี
จากัด 2,739.74

PR0400062060005

4/6/2562

-

-

6590 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์

6,100.00

6,100.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062060002

4/6/2562

-

-

6591 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์

3,045.00

PR0400062060003

4/6/2562

-

-

PR0400062060001

4/6/2562

-

-

PR0400062060006
PR0400062060008

4/6/2562
4/6/2562

-

-

PR0400062060004

4/6/2562

-

-

6592 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์

12,840.00

6593 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
6594 ขออนุมัติซอื้ ฟิล์มติดกระจก

3,000.00
3,845.00

6595 ขออนุมัติซอื้ พระบรมฉายาลักษณ์

2,200.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
6,100.00
3,045.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช
3,045.00
12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
12,840.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 2,341.00
3,845.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน) 3,633.00
2,200.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 549
ร้าน TITLE SHOP 2,200.00

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6596 ขออนุมัติจ้างทาวีดิทัศน์
6597 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ
6598 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง
6599 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
6600 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ
6601 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
6602 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดทาคูม่ ือประสบการณ์วิชาชีพ
6603 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดทาเล่มสรุปโครงการ
6604 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
6605 ขออนุมัติซอื้ กระดาษชาระม้วนใหญ่ และกรวยน้าดืม่

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
50,000.00
50,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณวรัน เรืองศิริ 50,000.00
2,889.00
2,889.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด วงศ์แสงทอง
วิศวกรรม 2,889.00
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทวัฒน์ กานต์อัครพงศ์
1,800.00
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 3,000.00
4,708.00
4,708.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์แสงทอง
วิศวกรรม 4,708.00
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
3,000.00
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 5,855.04
300.00
100.00
24,822.93

300.00 เฉพาะเจาะจง
100.00 เฉพาะเจาะจง
24,822.93 เฉพาะเจาะจง

6606 ขออนุมัติซอื้ โคมไฟติดผนัง และหลอดไฟ

2,850.00

2,850.00 เฉพาะเจาะจง

6607
6608
6609
6610

395.00
3,500.00
9,290.25
6,900.00

ขออนุมัติซอื้ วัสดุเชื้อเพลิง
ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์

6611 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์

3,450.00

6612 ขออนุมัติจัดทาแผ่นพับ
6613 ขออนุมัติข้าวสาร

1,000.00
1,700.00

นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 300.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 100.00
บริษัท คลีนเวฟ จากัด 24,822.93

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน) 2,790.00
395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส 395.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 2,962.00
9,290.25 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 9,290.25
6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
6,900.00
3,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
3,450.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,000.00
1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
1,438.00
หน ้า 550

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062060009 5/6/2562
PR0400062060010 5/6/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0400062060016

6/6/2562

-

-

PR0400062060021
PR0400062060017

6/6/2562
6/6/2562

-

-

PR0400062060020

6/6/2562

-

-

PR0400062060022

6/6/2562

-

-

PR0400062060019
PR0400062060018
PR0400062060023

6/6/2562
6/6/2562
6/6/2562

-

-

PR0400062060029

7/6/2562

-

-

PR0400062060031
PR0400062060030
PR0400062060032
PR0400062060034

10/6/2562
10/6/2562
10/6/2562
10/6/2562

-

-

PR0400062060035

10/6/2562

-

-

PR0400062060042
PR0400062060036

10/6/2562
10/6/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6614 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณ์
6615 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดและอุปกรณ์
6616 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งไมโครเวฟ ขนาด 23 ลิตร
6617
6618
6619
6620
6621

ขออนุมัติเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 15 เครือ่ ง
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณ์
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณ์
ขออนุมัติจัดทาป้ายไวนิล
ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ 2,500.00 PR0400062060054 11/6/2562
6,000.00
3,200.00
27,000.00
6,375.00
4,970.00
450.00
1,498.00

6622 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก

4,000.00

6623 ขออนุมัติจ้างพิมพ์เอกสารสี
6624 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งสังฆทานและอัฐบริขาร

229.00
2,750.00

6625 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบพิธีเคารพสิง่ ศักดิส์ ิทธิ์
6626 ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิง

1,000.00
50,000.00

6627 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
6628 ขออนุมัติซอื้ ดอกไม้ ธูปเทียน
6629 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์สานักงาน

3,500.00
250.00
14,029.99

6630 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

2,580.01

6631 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
6632 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

60.00
3,770.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายอุกฤษ ภูสีเงิน 6,000.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน) 2,990.00
27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
6,375.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรพร สุนทรสุข 6,375.00
4,970.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน A108 เคมีภัณฑ์ 4,970.00
450.00 เฉพาะเจาะจง ซีลลอสอาร์ตดีไซน์ 450.00
1,498.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์แสงทอง
วิศวกรรม 1,498.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
4,000.00
229.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 229.00
2,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จากัด
1,607.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสิริวัลย์ จรัลจิตติกร 1,000.00
50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จากัด
30,440.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 2,571.00
250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ 250.00
14,029.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
14,029.99
2,580.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
2,580.01
60.00 เฉพาะเจาะจง ใบสาคัญค้างจ่าย 60.00
3,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
3,770.00
หน ้า 551

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0400062060055
PR0400062050084

11/6/2562
11/6/2562

-

-

PO0400062060003
PR0400062060070
PR0400062060073
PR0400062060066
PR0400062060083

24/6/2562
12/6/2562
12/6/2562
12/6/2562
13/6/2562

-

-

PR0400062060082

13/6/2562

-

-

PR0400062060091
PR0400062060098

17/6/2562
17/6/2562

-

-

PR0400062060100
PR0400062060090

17/6/2562
17/6/2562

-

-

PR0400062060096
PR0400062060099
PR0400062060092

17/6/2562
17/6/2562
17/6/2562

-

-

PR0400062060089

17/6/2562

-

-

PR0400062060097
PR0400062060095

17/6/2562
17/6/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6633 ขออนุมัติจ้างทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์
6634 ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์
6635 ขออนุมัติจ้างทาเล่มสรุปโครงการ
6636 ขออนุมัติซอื้ อาหารแห้งสาหรับจัดชุดตักบาตร
6637 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
6638 ขออนุมัติเช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์สอื่ โสตฯ
6639 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ
6640 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ
6641 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมเปลีย่ นอุปกรณ์ที่
เสือ่ มสภาพ และอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องเปลีย่ นตามอายุ
การใช้งาน (รถเก๋ง ทะเบียน กอ 3518 ชลบุรี หมายเลข
ครุภัณฑ์ 5303001010005)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 6,000.00
2,997.00
2,997.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
2,997.00
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,000.00
1,920.00
1,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
1,306.00
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,000.00
24,000.00
24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ
จากัด 20,000.00
5,390.02
5,390.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
5,390.02
2,354.00
2,354.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์แสงทอง
วิศวกรรม 2,354.00
12,912.03
12,912.03 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 12,912.03

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062060103 18/6/2562
PR0400062060105 18/6/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0400062060107
PR0400062060108

18/6/2562
18/6/2562

-

-

PR0400062060106
PR0400062060115

18/6/2562
19/6/2562

-

-

PR0400062060128

19/6/2562

-

-

PR0400062060117

19/6/2562

-

-

PR0400062060116

19/6/2562

-

-

20/6/2562

-

-

21/6/2562

-

-

21/6/2562

-

-

6642 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งเล่นซีดี

4,580.00

4,580.00 เฉพาะเจาะจง

6643 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง

6644 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด PR0400062050080
(มหาชน) 3,580.00
ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา PR0400062060143
1,440.00
นายธีระยุทธ์ นุชกาเนิด 5,000.00 PR0400062060138

6645 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายธีระยุทธ์ นุชกาเนิด 1,500.00

PR0400062060136

21/6/2562

-

-

6646 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายธีระยุทธ์ นุชกาเนิด 1,000.00

PR0400062060137

21/6/2562

-

-

6647 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 552
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 650.00

PR0400062060142

21/6/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6648 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดทาสรุปรูปเล่มโครงการฯ
6649 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,000.00
PR0400062060145 21/6/2562
1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง

37,600.00

37,600.00 เฉพาะเจาะจง

1,440.00

1,440.00 เฉพาะเจาะจง

3,500.00
15,000.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

6654 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์

3,990.00

3,990.00 เฉพาะเจาะจง

6655 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่
6656 ขออนุมัติซอื้ วัสดุทาความสะอาด

1,225.00
1,500.00

1,225.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง

6657 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่
6658 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก

735.00
4,990.00

735.00 เฉพาะเจาะจง
4,990.00 เฉพาะเจาะจง

6659 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

2,651.94

2,651.94 เฉพาะเจาะจง

6660
6661
6662
6663

7,250.00
350.00
2,400.00
4,000.00

7,250.00 เฉพาะเจาะจง
350.00 เฉพาะเจาะจง
2,400.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง

4,590.04

4,590.04 เฉพาะเจาะจง

6650 ขออนุมัติจัดซือ้ ตูเ้ ย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
6651 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
6652 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
6653 ขออนุมัติจ้างเหมาตัดเย็บผ้ากันเปื้อน

ขออนุมัติจ้างทาเอกสารประกอบการประชุม
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาไวนิล
ขออนุมัติจ้างเหมารถ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง
ขออนุมัติจ้างเหมารถ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

6664 ขออนุมัติซอื้ กระดาษถ่ายเอกสาร

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
1,345.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน) 31,960.00
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
1,235.00
นายอุดม แก่นสา 3,119.00
นายนิรันดร์ชัย ไชยนิคม 15,000.00

PR0400062060139

21/6/2562

-

-

PR0400062050079

21/6/2562

-

-

PR0400062060144

21/6/2562

-

-

PR0400062060146
PR0400062060151

21/6/2562
24/6/2562

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
3,990.00
ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,225.00
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
1,269.00
ร้านสุภรณ์ทิพย์ 735.00
ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
4,990.00
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
2,651.94
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 7,250.00
เอ็ม-เอส โฆษณา 350.00
นายจานงค์ ญาติเจริญ 2,400.00
นายสมชาย เชาว์พลกรัง 4,000.00

PR0400062060167

25/6/2562

-

-

PR0400062060165
PR0400062060168

25/6/2562
25/6/2562

-

-

PR0400062060164
PR0400062060169

25/6/2562
26/6/2562

-

-

PR0400062060185

27/6/2562

-

-

PR0400062060192
PR0400062060182
PR0400062060179
PR0400062060193

27/6/2562
27/6/2562
27/6/2562
27/6/2562

-

-

PR0400062060183

27/6/2562

-

-

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
4,590.04
หน ้า 553

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6665 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
6666 ขอซือ้ กระดาษชาระม้วนใหญ่

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 PR0400062060180 27/6/2562
69,978.00

69,978.00 เฉพาะเจาะจง

4,500.00
4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง
4,500.00 เฉพาะเจาะจง

6669 ขอซือ้ น้ายาดับเพลิงชนิดเคมีแห้งและสายฉีดดับเพลิง
เคมีแห้ง
6670 จ้างติดตัง้ อุปกรณ์และเดินสายสัญญาณ ห้อง QS2-506

45,164.70

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PO0500062060001

11/6/2562

-

-

PR0500062060003
PR0500062060004

5/6/2562
5/6/2562

-

-

45,164.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
บริษัท พันแสน ซัพพลาย จากัด

PO0500062060002

13/6/2562

-

-

12,200.00

12,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO0500062060006

21/6/2562

-

-

6671 ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์สี
6672 จ้างติดตัง้ อุปกรณ์และเดินสายสัญญาณ ห้องประชุม
QS2-101
6673 ขอซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 5 รายการ
6674 ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 78A
6675 ขอซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ 16 รายการ
6676 ขอซือ้ ผงหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร

26,600.00
40,660.00

26,600.00 เฉพาะเจาะจง
40,660.00 เฉพาะเจาะจง

PO0500062060004
PO0500062060005

21/6/2562
21/6/2562

-

-

PO0500062060003
PR0500062060072
PO0500062060009
PO0500062060008

19/6/2562
21/6/2562
28/6/2562
28/6/2562

-

-

6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684

540.00
3,600.00
445.00
15,408.00
300
28,258.70
51,520.50
1,630.00

PR0500062060097
PR0500062060107
PR0500062060102
PO0500062060010
PR0600062060003
PR0600062060001
PR0600062060004
PR0600062060002

27/6/2562
28/6/2562
28/6/2562
28/6/2562
4/6/2019
4/6/2019
4/6/2019
4/6/2019

-

-

6667 ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์
6668 ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์

จ้างทาตรายาง
ขอซือ้ หมึกพิมพ์
ขอซือ้ ลังคว่าแก้วน้า
ขอซือ้ กระจกโต๊ะทางาน
ค่าจ้างเหมาบริการ
ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ
ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ
ค่าวัสดุ

16,699.76
4,500.00
31,590.00
74,900.00

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
บริษัท สตรอง เอนจิเนียริง่ แอนด์
คอนซัลแทนท์ จากัด
16,699.76 เฉพาะเจาะจง ร้านอึ๊งทงฮะ
4,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
31,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปปี้เออร์
จากัด
540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค
3,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
445.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชาม บางแสน
15,408.00 เฉพาะเจาะจง ธีรพงศ์ การช่าง
300 เฉพาะเจาะจง น.ส.บุญพา สังข์ทอง
28,258.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จากัด
51,520.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟายน์สเปค จากัด
1,630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียร์อุดม
บ.
บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
หน ้า 554

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6685 ขออนุมัติซอื้
6686 ขออนุมัติซอื้

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
779
1,176.00

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

779 เฉพาะเจาะจง
1,176.00 เฉพาะเจาะจง

17,000.00
11,288.50
29,229.73
5,891.50

17,000.00 เฉพาะเจาะจง
11,288.50 เฉพาะเจาะจง
29,229.73 เฉพาะเจาะจง
5,891.50 เฉพาะเจาะจง

2,800.00
720
9,900.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง
720 เฉพาะเจาะจง
9,900.00 เฉพาะเจาะจง

6694 วัสดุอื่นๆ
6695 วัสดุอื่น

4,000.00
32,500.00

6696
6697
6698
6699

6687
6688
6689
6690

ขออนุมัติจ้าง
ซ่อมกล้องวงจรปิด
ขออนุมัติซอื้ อื่นๆ
ขออนุมัติซอื้

6691 ขออนุมัติเช่ารถตูป้ รับอากาศ
6692 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต
6693 ขอซือ้ วัสดุ 11 รายการ

ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึกสาหรับวิทยากร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการอื่น
ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก
ขออนุมัติซอื้ สารเคมี จานวน 3 รายการ (โครงงาน ธีร์
ณภัทร ณัฐชยานันท์)
6700 ขออนุมัติซ่อมแซมเครือ่ งตูป้ ลอดเชื้อ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด ,
ร้านป้ายจ๋า และร้านสดใสก็อบปี้
นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
บริษัท แอนนาดิจิท กรุป๊ จากัด
บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด
ร้าน ศ.ประภัสสร, ร้านTฮาร์แวร์,
ร้านกุญแจทอง, ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค
, ร้านไพรเวชค้าวัสดุ, ร้านไถ่เส็ง,
ร้านสุภรณ์ทิพย์, ร้านมาสเตอร์โฟโต้,
ร้านสดใสก็อบปี้ และ บ.บัณฑิตส
เตชั่นเนอรี่ จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0600062060011 5/6/2019
PR0600062060010 5/6/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PO0600062060001
PO0600062060002
PR0600062060014
PR0600062060009

5/6/2019
5/6/2019
5/6/2019
5/6/2019

-

-

นายประกิจ ท้วมพงษ์
PR0600062060036
มหาวิทยาลัยบูรพา
PR0600062060061
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
PR0600062060058
ศักดิส์ ิทธิอ์ ลูมิเนียม ครูประถม บีเอสเอ

6/6/2019
7/6/2019
7/6/2019

-

-

4,000.00 เฉพาะเจาะจง
32,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชลบุรีการพิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจากัด ประกอบทรัพย์
คลีน เซอร์วิส

PR0600062060045
PR0600062060044

7/6/2019
7/6/2019

-

-

1,000.00
37,985.00
3,000.00
8,598.52

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
37,985.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
8,598.52 เฉพาะเจาะจง

ร้านมารดา
บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จากัด
ร้านมารดา
บจก.ฟาโคบิส

PR0600062060043
PO0600062060004
PR0600062060090
PR0600062060074

7/6/2019
13/6/2019
11/6/2019
11/6/2019

-

-

5,885.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรชั่น จากัด

PR0600062060073

11/6/2019

-

-

หน ้า 555

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

6707 ขออนุมัติซอื้ หนังสือภาษาอังกฤษ จานวน 2 รายการ

19,968.00

19,968.00 เฉพาะเจาะจง

6708 พิมพ์โปสเตอร์ไวนิว AO
6709 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์ - เครือ่ งทาลายเอกสาร

500
97,905.00

500 เฉพาะเจาะจง
97,905.00 เฉพาะเจาะจง

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
นายประกิจ ท้วมพงษ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน
บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค จากัด
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
น้าดืม่ บ้านและสวน
โครงการสวัสดิการร้านค้า โรงเรียน
สาธิต "พิบูลบาเพ็ญ"
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล
แอนด์ ซัพพลายส์ จากัด
นายประกิจ ท้วมพงษ์

6701
6702
6703
6704
6705
6706

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ขออนุมัติจ้างทาโปสเตอร์ จานวน 30 แผ่น
ค่าเช่ารถตู้
ขออนุมัติจ้างเปลีย่ นฟิวส์แรงสูงและหางปลา
ขออนุมัติซอื้ Micropette จานวน 2 รายการ
วัสดุอื่น
วัสดุอื่นๆ

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
15,000.00
2,800.00
542.89
5,350.00
2,400.00
1,156.00

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง
542.89 เฉพาะเจาะจง
5,350.00 เฉพาะเจาะจง
2,400.00 เฉพาะเจาะจง
1,156.00 เฉพาะเจาะจง

6710 ขออนุมัติจ้างเหมารถตูโ้ ดยสาร (ไป-กลับ ม.บูรพา - ไบ
เทค บางนา)
6711 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ จานวน 15 รายการ (โครงการผูก
สัมพันธ์สานสามัคคีน้องพี่ วมว.)
6712 ขออนุมัติซอื้
6713 ขออนุมัติซอื้
6714 ขออนุมัติซอื้

1,488.00

1,488.00 เฉพาะเจาะจง

333
13,740.00
4,621.00

333 เฉพาะเจาะจง
13,740.00 เฉพาะเจาะจง
4,621.00 เฉพาะเจาะจง

6715 ขออนุมัติซอื้
6716 หมึกเครือ่ งพิมพ์ CE278A
6717 วัสดุสานักงาน 26 รายการ

18,100.00
6,120.00
4,249.80

18,100.00 เฉพาะเจาะจง
6,120.00 เฉพาะเจาะจง
4,249.80 เฉพาะเจาะจง

6718 วัสดุสานักงาน 2 รายการ

5,082.50

5,082.50 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0600062060089 11/6/2019
PR0600062060086 11/6/2019
PR0600062060109 12/6/2019
PR0600062060107 12/6/2019
PR0600062060102 12/6/2019
PR0600062060104 12/6/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0600062060112

12/6/2019

-

-

PR0600062060106
PO0600062060003

12/6/2019
12/6/2019

-

-

PR0600062060115

13/6/2019

-

-

ศ.สังฆภัณฑ์

PR0600062060114

13/6/2019

-

-

ร้านสุกัญญา จีนเมือง
ร้านอติเทพ การ์เดน
บ.บัณฑิตสเตชันเนอรี่ จากัด,
ร้านเบสท์ซีร็อกซ์ และร้านสุกัญญา
จีนเมือง
ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ร้านธีรเดช บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอ
รี่ จากัด นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ

PR0600062060116
PR0600062060117
PR0600062060122

14/6/2019
14/6/2019
14/6/2019

-

-

PR0600062060120
PR0600062060119
PR0600062060125

14/6/2019
14/6/2019
14/6/2019

-

-

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด

PR0600062060118

14/6/2019

-

-

หน ้า 556

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6719 วัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
6,077.60

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

6,077.60 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
อิตัลมาร์ nexbio (thailand) co.,Ltd PR0600062060124 14/6/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

480
79,725.00
25,038.00

480 เฉพาะเจาะจง
79,725.00 เฉพาะเจาะจง
25,038.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขปริน้ ติง้ และ SP Print
นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
นิวทาวน์ เทคนิค

PR0600062060121
PO0600062060006
PO0600062060011

14/6/2019
17/6/2019
17/6/2019

-

-

26,000.00
21,240.00
31,210.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง
21,240.00 เฉพาะเจาะจง
31,210.00 เฉพาะเจาะจง

PO0600062060008
PO0600062060009
PO0600062060005

17/6/2019
17/6/2019
19/6/2019

-

-

1,555.20

1,555.20 เฉพาะเจาะจง

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิง่ มอลล์ จากัด
(มหาชน)
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PR0600062060157

17/6/2019

-

-

67,220.61

67,220.61 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โพลีซายน์ เซอร์วิส จากัด

PR0600062060156

17/6/2019

-

-

32,100.00
9,864.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง
9,864.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไรท์ไซน์ เทรดดิง้ จากัด
PO0600062060010
ร้าน BANCOM SHOP, ร้านสหกรณ์ PR0600062060151
มหาวิทยาลัยบูรพา จก., ร้านเจียบ
ฮวด, สุกัญญา จีนเมือง, น้าดืม่ บ้าน
และสวน และ นายไพรเดช สุทธิเรือง

17/6/2019
17/6/2019

-

-

6730 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 61 รายการ

9,653.00

9,653.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา,
PR0600062060154
สมปอง คุม้ ทรัพย์, มณีรัตน์ อยูอ่ ่อน,
ประพิณ พุ่มพวง, บริษัท บัณฑิตส
เตชั่นเนอรี่ จากัด , น้าดืม่ บ้านและ
สวน และ ณัฐณันท์ มั่นยืนยง

17/6/2019

-

-

6731 หลังค่คลุมด้านข้างอาคารสิรินธร

72,755.00

17/6/2019

-

-

6720 ขออนุม้ติซอื้
6721 ปรับปรุงห้อง SD 517
6722 ขออนุมัตซิ อื้ ครุภัณฑ์ - เลนส์กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบติ
จิตอล AF18-400 mm. พร้อม HD UV Filter จานวน
1 ชุด
6723 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์ - ชุดโซฟา จานวน 1 ชุด
6724 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์ 2 รายการ
6725 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์ 3 รายการ
6726 ขออนุมัติซอื้ หนังสือเทคโนโลยี (การออกแบบและ
เทคโนโลยี) จานวน 27 เล่ม
6727 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษาวิทยาศาสตร์ จานวน 48
รายการ
6728 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์ - ตูด้ ูดความชื้น
6729 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 24 รายการ

72,755.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 557
นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ

PO0600062060007

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6732 ขอซ่อมเครือ่ งถ่ายเอกสาร
6733 ขอซ่อมเครือ่ งวัดสนามแม่เหล็ก

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
36,849.73
37,450.00

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

36,849.73 เฉพาะเจาะจง
37,450.00 เฉพาะเจาะจง

6734
6735
6736
6737
6738
6739

ค่าเช่ารถยนต์
ปรับปรุงห้อง C107
เครือ่ งปรับอากาศ จานวน 2 รายการ
เช่ารถยนต์
ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
วัสดุวิทยาสาสตร์

10,000.00
63,130.00
99,244.00
6,500.00
3,335.00
2,889.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง
63,130.00 เฉพาะเจาะจง
99,244.00 เฉพาะเจาะจง
6,500.00 เฉพาะเจาะจง
3,335.00 เฉพาะเจาะจง
2,889.00 เฉพาะเจาะจง

6740
6741
6742
6743

วัสดุวิทยาศาสตร์
ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์สานักงาน
วัสดุวิทยาศาสตร์
ขออนุมัติเช่ารถบัส จานวน 1 คัน

33,426.80
50,100.00
4,601.00
8,000.00

33,426.80 เฉพาะเจาะจง
50,100.00 เฉพาะเจาะจง
4,601.00 เฉพาะเจาะจง
8,000.00 เฉพาะเจาะจง

6744 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ จานวน 9 รายการ
6745 วัสดุวิทยาศาสตร์

1,998.00
6,955.00

1,998.00 เฉพาะเจาะจง
6,955.00 เฉพาะเจาะจง

1,800.00
9,523.00
62,990.90
9,897.50

1,800.00 เฉพาะเจาะจง
9,523.00 เฉพาะเจาะจง
62,990.90 เฉพาะเจาะจง
9,897.50 เฉพาะเจาะจง

2,720.00

2,720.00 เฉพาะเจาะจง

34,000.00
9,745.00

34,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,745.00 เฉพาะเจาะจง

6746
6747
6748
6749

ขออนมัติซอื้
ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ
ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 3 รายการ
ซ่อมลิฟท์อ.ชีวภาพ

6750 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึกสาหรับวิทยากร
6751 ซ่อมหลังคาอาคารแปรรูปอาหาร
6752 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศ
ไทย) จากัด
นายประกิจ ท้วมพงษ์
นิวทาวน์ เทคนิค
นิวทาวน์ เทคนิค
นายประกิจ ท้วมพงษ์
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์
อินสตรูเมนท์ จากัด
บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จากัด
นิวทาวน์ เทคนิค
บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด แชมป์มหานคร
ทราเวล
บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย)
จากัด
ร้านสุกัญญา จีนเมือง
ห้างหุ้นส่วนจากัด ดี 501
ห้างหุ้นส่วนจากัด ดี 501
บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PO0600062060015 18/6/2019
PO0600062060013 18/6/2019

นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ

หน ้า 558

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0600062060175
PO0600062060012
PO0600062060014
PR0600062060176
PR0600062060180
PR0600062060194

18/6/2019
18/6/2019
18/6/2019
18/6/2019
19/6/2019
19/6/2019

-

-

PR0600062060191
PO0600062060016
PR0600062060197
PR0600062060198

19/6/2019
19/6/2019
19/6/2019
19/6/2019

-

-

PR0600062060196
PR0600062060195

19/6/2019
19/6/2019

-

-

PR0600062060201
PR0600062060199
PO0600062060018
PR0600062060220

21/6/2019
21/6/2019
21/6/2019
24/6/2019

-

-

PR0600062060218

24/6/2019

-

-

PO0600062060022
PR0600062060217

24/6/2019
24/6/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6753 ขออนุมัติจ้างทาป้ายคณะวิทยาศาสตร์ จานวน 1 ชุด

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
98,000.00

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

98,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ
PO0600062060020 25/6/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

6754
6755
6756
6757
6758

เช่ารถตู้
ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ 18 ถัง
เช่ารถตู้
ขออนุมัติจ้างเหมาเตรียมปฏิบัติการ
ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

3,000.00
630
2,800.00
45,000.00
16,350.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
630 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง
45,000.00 เฉพาะเจาะจง
16,350.00 เฉพาะเจาะจง

นายประกิจ ท้วมพงษ์
น้าดืม่ บ้านและสวน
นายประกิจ ท้วมพงษ์
นายพงษ์พัฒน์ รามสีดา
บริษัท ชัยเจริญ เทรดดิง้ 2015 จากัด

PR0600062060247
PR0600062060232
PR0600062060248
PO0600062060024
PR0600062060239

25/6/2019
25/6/2019
25/6/2019
25/6/2019
25/6/2019

-

-

6759
6760
6761
6762
6763

วัสดุอื่นๆ
ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ
วัสดุอื่นๆ
ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์เลเซอร์
วัสดุอื่นๆ

17,548.00
25,400.00
1,200.00
28,800.00
1,005.80

17,548.00 เฉพาะเจาะจง
25,400.00 เฉพาะเจาะจง
1,200.00 เฉพาะเจาะจง
28,800.00 เฉพาะเจาะจง
1,005.80 เฉพาะเจาะจง

PR0600062060229
PR0600062060238
PR0600062060235
PR0600062060241
PR0600062060237

25/6/2019
25/6/2019
25/6/2019
25/6/2019
25/6/2019

-

-

6764 ขออนุมัติจ้างเหมาทาห้อง
6765 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (ไป - กลับ ม.บูรพา
ชลบุรี - โรงแรมเซ็นจูรพี่ าร์ค กทม.)
6766 ซ่อมรถตู้
6767 วัสดุ
6768 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ

40,300.00
2,800.00

40,300.00 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จากัด
บริษัท อินเนอร์ เซอร์วิส จากัด
ร้านชลบุรีการพิมพ์
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้
แมเนจเมนท์ จากัด
นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
นายประกิจ ท้วมพงษ์

PO0600062060025
PR0600062060244

25/6/2019
25/6/2019

-

-

4,740.00
950
20,646.72

4,740.00 เฉพาะเจาะจง
950 เฉพาะเจาะจง
20,646.72 เฉพาะเจาะจง

PR0600062060227
PR0600062060231
PO0600062060031

25/6/2019
25/6/2019
26/6/2019

-

-

6769 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์
6770 วัสดุอื่น
6771 ขออนุมัติจ้างซักผ้าเช็ดมือ (สาหรับการเรียนปฏิบัติการ)

500
2,400.00
1,014.00

500 เฉพาะเจาะจง
2,400.00 เฉพาะเจาะจง
1,014.00 เฉพาะเจาะจง

อู่ช่างโจ
ร้าน อรุณวิศวกรรม
บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้
แมเนจเมนท์ จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
นางนวพร พงษ์ไพโรจน์

PR0600062060230
PR0600062060236
PR0600062060234

25/6/2019
25/6/2019
25/6/2019

-

-

6772 ขออนุมัติเช่ารถตู้
6773 ขออนุมัติเช่ารถตู้

3,500.00
2,700.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง
2,700.00 เฉพาะเจาะจง

นายประกิจ ท้วมพงษ์
นายประกิจ ท้วมพงษ์

PR0600062060257
PR0600062060256

26/6/2019
26/6/2019

-

-

หน ้า 559

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6774 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้อง common room จานวน 1
งาน
6775 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ - เครือ่ งสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จานวน 14 เครือ่ ง
6776 ขออนุมัติซอื้ Oscilloscope จานวน 6 เครือ่ ง
6777 ขออนุมัติซอื้ กระดานขาตัง้ ล้อเลือ่ น
6778 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2 รายการ
6779 ขออนุมัติซอื้ หนังสือ In focus student's book
จานวน 27 เล่ม
6780 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

6781 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
6782 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ
6783 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ Potassium
hexachloroplatinate(IV) 1 gm Sigma,Ethanal
95% ,แกลอนสีเทา 20 ลิตรเก็บ Waste คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การซือ้ แนบ
6784 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 11,642 แผ่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
81,180.90

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

81,180.90 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ห้างหุ้นส่วนจากัด ดี 501
PO0600062060033 26/6/2019

31,500.00

31,500.00 เฉพาะเจาะจง

วินเทค พริน้

PO0600062060030

26/6/2019

-

-

96,974.10
13,583.65

96,974.10 เฉพาะเจาะจง
13,583.65 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จากัด
PO0600062060029
ห้างหุ้นส่วนจากัด ทิพ.คอมเมอร์เชียล PO0600062060028

26/6/2019
26/6/2019

-

-

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO0600062060034

27/6/2019

-

-

7,994.70

7,994.70 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR0600062060274

27/6/2019

-

-

3,557.00

3,557.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา,ร้าน PR0600062060276
เจียบฮวด,แสนสุขฟาร์มาซี,เฮ้งย่งไถ่,
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด,ร้าน
ไถ่เส็ง,แสนสุขกราฟฟิค,นายไพเดช
สุทธิเรืองและบางแสนการพิมพ์

27/6/2019

-

-

17,760.00
20,544.00
6,066.90

17,760.00 เฉพาะเจาะจง
20,544.00 เฉพาะเจาะจง
6,066.90 เฉพาะเจาะจง

นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
PO0600062060035
บริษัท ซีที เคมีคอล จากัด
PR0600062060278
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีแอนด์เอ็น ไฮเทค PR0700062060003
เคมีคอล

27/6/2019
28/6/2019
4/6/2562

-

-

4,425.10

4,425.10 เฉพาะเจาะจง

นายวันธวัช เรืองศรี

4/6/2562

-

-

หน ้า 560

PR0700062060002

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6785 ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ ง Process Control
รายละเอียดตามใบเสอนราคา
6786 ค่าถ่ายเอกสาร รายละเอียดตามใบเสนอราคา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
21,400.00
21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิสดอม อินเวนเตอร์ จากัด PO0700062060002 6/6/2562
680.20

680.20 เฉพาะเจาะจง

6787 ขออนุมัติจัดจ้างสอบเทียบเครือ่ งมือวัด Universal
Length Measuring Machine จานวน 1 เครือ่ ง
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจ้าง
6788 ขออนุมัติจัดจ้างทาแผ่น PP ปริน้ อิ้งเจ็ท ขนาด 160x60
ซม. จานวน 2 แผ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ
6789 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 5,418 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ
6790 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานฉาบเรียบ ใช้แผ่นยิบ
ซัม่ หนา 9 มม.พร้อมทาสี จานวน 1 งาน
6791 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ MacBook Pro
(เปลีย่ น CPU Core I5 และเปลีย่ น Battery) จานวน 1
งาน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

8,881.00

6792 ขออนุมัติจัดจ้าง ทาเสือ้ โปโล ผ้า TC Micro สีเหลือง
แขนจั๊มรอบทอลาย พร้อมปัก 2 จุด ตามรายละเอียด
เอกสารแนบ
6793 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก จานวน 1 ชุด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การซือ้ แนบ
6794 ขออนุมัติจัดจ้างปริน้ สีแผ่นพับกระดาษธรรมดา A4
จานวน 1 งาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700062060015

6/6/2562

-

-

8,881.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรชั่น จากัด

PR0700062060035

10/6/2562

-

-

1,340.00

1,340.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ

PR0700062060021

10/6/2562

-

-

2,058.84

2,058.84 เฉพาะเจาะจง

นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700062060037

10/6/2562

-

-

3,745.00

3,745.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี เค พาวเวอร์เทค จากัด PR0700062050064

11/6/2562

-

-

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

คุณวินิจ เขียวขา

PR0700062060049

11/6/2562

-

-

23,893.10

23,893.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แซม ดีไซน์ ยูนิฟอร์ม แฟคทอ PO0700062060004
รี่ จากัด

11/6/2562

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโชคถาวร(แป้น)

PR0700062060042

11/6/2562

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านข้าวโอ๊ตก๊อปปี้

PR0700062060048

11/6/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6795 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน
จานวน 1 งาน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
418.00
418.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี
PR0700062060051 11/6/2562

6796 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา - โรงเรียนชิตใจชื่น จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ 13
มิถุนายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

6797 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ
ไป-กลับ ม.บูรพา-จ.นครราชสีมา ในวันที่ 27-29
มิถุนายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง

6798 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถยนต์ไปกลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา-สานักงานตารวจภูธร ชลบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง

6799 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 1 รายการ
6800 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปฐพี
จานวน 4 รายการ
6801 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - สานักงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันที่ 19
มิถุนายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

4,007.10
17,441.00

4,007.10 เฉพาะเจาะจง
17,441.00 เฉพาะเจาะจง

3,200.00

6802 ขออนุมัติจัดจ้างทาแผ่น PP ปริน้ อิ้งเจ็ท ขนาด 160x60
ซม. จานวน 2 แผ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

1,340.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700062060050

11/6/2562

-

-

นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ

PO0700062060003

11/6/2562

-

-

นายอนุชา นิยมญาติ

PR0700062060060

12/6/2562

-

-

นายวันธวัช เรืองศรี
บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จากัด

PR0700062060084
PO0700062060005

14/6/2562
14/6/2562

-

-

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700062060083

14/6/2562

-

-

1,340.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ

PR0700062060089

17/6/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6803 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา - โรงเรียนศรียานุสรณ์/โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 48 จ.จันทบุรี ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,500.00
5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี
PR0700062060088 17/6/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

6804 ขออนุมัติจัดซือ้ แบตเตอรีส่ ารอง UPS จานวน 1
รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
6805 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุโฟสต์อิทสีชมพู,เจลเน้นข้อความ
Jact stick 5 pcs,สมุดปกหนังสือสีหวาน A6,แฟ้ม
เอกสารรัดมุม A4 5020 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการซือ้ แนบ

3,638.00

3,638.00 เฉพาะเจาะจง

ซีซีพาณิชย์

PR0700062060095

18/6/2562

-

-

1,166.00

1,166.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR0700062060091

18/6/2562

-

-

6806 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงแรมอวานี พลัส หัวหิน
รีสอร์ท อ.ชะอา จ.เพชรบุรี ในวันที่ 20-22มิถุนายน
2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700062060096

18/6/2562

-

-

6807 ขออนุมัติจัดจ้าง ถ่ายเอกสาร A4 จานวน 1 รายการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
6808 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าห้องสัมมนาพร้อมอุปกรณ์ วันที่
28-29 มิถุนายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,816.56

2,816.56 เฉพาะเจาะจง

นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700062060090

18/6/2562

-

-

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง

KANTARY HOTEL KORAT

PR0700062060097

19/6/2562

-

-

10,450.00

10,450.00 เฉพาะเจาะจง

ต้นบุญการพิมพ์

PR0700062060103

24/6/2562

-

-

6809 ขออนุมัติจัดจ้างปริน้ สีกระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม,
ปริน้ ขาวดา A4,ปริน้ ขาวดา A2 ,กระดาษขาว A2 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6810 ขออนุมัติจัดจ้างทาแผ่น PP ปริน้ อิ้งเจ็ท ขนาด 160x60
ซม. จานวน 2 แผ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,340.00
1,340.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ
PR0700062060100 24/6/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

6811 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบารุงรักษา สาหรับลิฟท์ ตัวที่
1-3 ,ซ่อมแซมลาโพงเสียงพูดในลิฟท์ จานวน 1 ชุด,ชุด
ปุ่มกด จานวน 3 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

11,128.00

11,128.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จากัด

PR0700062060101

24/6/2562

-

-

6812 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุโฟสต์-อิท โน๊ต,กระดาษกาวย่น,
ปากกาเมจิก,ซองซิปพลาสติก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการซือ้ แนบ

2,735.95

2,735.95 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0700062060107

24/6/2562

-

-

6813 ขออนุมัติจัดจ้าง ซ่อมบารุงห้องน้า ชั้น 2 และชั้น 3
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
6814 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมบารุงวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
6815 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา-สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 3
กรกฎาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

37,950.00

37,950.00 เฉพาะเจาะจง

นายฐานุพงศ์ คงจีบ

PR0700062060124

25/6/2562

-

-

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายฐานุพงศ์ คงจีบ

PR0700062060120

25/6/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700062060121

25/6/2562

-

-

6816 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา-สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 30
มิถุนายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700062060117

25/6/2562

-

-

6817 ขออนุมัติจัดจ้าง ซ่อมกล้องระดับอัตโนมัติ จานวน 15
เครือ่ ง และกล้องวัดมุม จานวน 13 เครือ่ ง

66,400.00

66,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินฟินิท ริช (พลัส) จากัด

PR0700062060134

25/6/2562

-

-
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งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6818 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง จ.นนทบุรี ใน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ
6819 ขอจัดซือ้ น้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือนมิถุนายน 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,200.00
3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี
PR0700062060141 26/6/2562

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0800062060006

4/6/2019

-

-

98,547.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร ,
บริษัทบางจากกรีนเนต จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด สินทวีกิจ พริน้ ติง้

PR0800062060008

4/6/2019

-

-

13,049.00

13,049.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0800062060007

4/6/2019

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0800062060015

5/6/2019

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายไพรเดช สุทธิเรือง , ร้าน SP
PRINT
นายแสงอาทิตย์ เงินทรัพย์

PR0800062060016

5/6/2019

-

-

480.00

480.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0800062060036

7/6/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางกรกมล เสริมศรี

PR0800062060035

7/6/2019

-

-

39,065.70

39,065.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีอาร์. บูรพา ซัพพลาย จากัด PR0800062060034

7/6/2019

-

-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

6820 ขอจัดจ้างพิมพ์วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับที่ 1-2 ปี
การศึกษา 2561
6821 จัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์และสือ่ ประชาสัมพันธ์ในการจัดทา
โครงการ C-RENDER Dreamer To Be CG Creator
ครัง้ ที่ 1
6822 ขอจัดจ้างทาเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ
นิทรรศการศิลปนิพนธ์
6823 ขอจ้างเหมาบริการรถหกล้อขนผลงานศิลปะ โครงการ
นิทรรศการศิลปนิพนธ์
6824 ขอจัดจ้างทาการ์ดเชิญ ในการจัดทาโครงการวันคล้าย
วันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2562

98,547.00

6825 ขอจัดซือ้ กระดาษ เพื่อใช้ในการจัดสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาระดับปรับญาตรี ( TCAS รอบที่ 5) โครงการ
รับตรงคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย
บูรพา ประจาปีการศึกษา 2562
6826 จัดซือ้ น้ายาทาความสะอาด

ปัญหำและอุปสรรค
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6827 ขอจัดจ้างเหมาจัดทาเครือ่ งบวงสรวงพระพิฆเนศ ใน
การจัดทาโครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
6828 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดทาโครงการปรับพื้นฐาน
ทักษะทางด้านศิลปกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2562
6829 ขอเสนอซือ้ ต้นไม้ประดับ ต้นไม้มงคล เพื่อนามาปลูกใน
กระถางเป็นไม้ประดับภายในอาคารคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อความสวยงาม

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิศักดิ์ รัตนงามแสง
PR0800062060090 14/6/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางกรกมล เสริมศรี

PR0800062060105

26/6/2019

-

-

2,160.00

2,160.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไม้เมือง การ์เด้น

PR0900062060005

5/6/2562

-

-

6830 ขออนุมัติจ้างทากระดาษคาตอบ สาหรับใช้ในการ
ทดสอบความรูข้ องนิสิตในการเรียนการสอนของ
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6831 ขออนุมัติซอื้ กระดาษเช็ดมือชนิดแผ่น สาหรับใช้เช็ดมือ
ในห้องน้าอาจารย์ของอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา
6832 ขอเสนอซือ้ หมึกพิมพ์ เพื่อสาหรับใช้พิมพ์เอกสาร
ราชการต่าง ๆ ของภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนา
สังคม คณะศึกษาศาสตร์
6833 ขอเสนอซือ้ กระดาษ A4 80g เพื่อสาหรับให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา เบิกวัสดุใช้ใน
หน่วยงานสาหรับใช้ถ่ายเอกสาร และปริน้ เอกสาร
ราชการต่าง ๆ

21,667.50

21,667.50 เฉพาะเจาะจง

ร้านชลบุรีการพิมพ์

PR0900062060006

5/6/2562

-

-

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์ PR0900062060004
เทรด

5/6/2562

-

-

11,700.00

11,700.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ไอที อินเตอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์

PR0900062060009

6/6/2562

-

-

57,600.00

57,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด

PO0900062060001

7/6/2562

-

-

6834 ขอเสนอจัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 เพื่อสาหรับใช้ในห้องเรียนอาคาร
QS1 ห้อง 107 และ 505A เนื่องจากของเดิมชารุดใช้
งานไม่ได้

44,000.00

44,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0900062060021

7/6/2562

-

-
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6835 ขอเสนอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์สี HP CE401 (สีฟ้า)
เนื่องจากหมึกพิมพ์หมด จาเป็นต้องซือ้ เพื่อสามารถพิมพ์
เอกสารประชาสัมพันธ์ และเอกสารอื่นๆ ได้ตามปกติ
6836 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์
ย-3924 เดือน มิ.ย 2562
6837 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ามันเครือ่ ง 2T รถจักรยานยนต์ ย3924
6838 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากรงดัก
6839 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโต๊ะ ห้องเรียน 506
6840 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตูเ้ ก็บเครือ่ งเสียงห้องเรียน 506
6841 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน
6842 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอุปกรณ์เปลีย่ นก๊อกน้าสนามหญ้า
ของคณะฯ
6843 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหลอดเกลียว,ขั้วเกลียว
6844 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารการ
ประชุมภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ครัง้ ที่ 5/2562
และการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร สบ.
สาธารณสุขชุมชน ครัง้ ที่ 2/2562
6845 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ ง,กรอง
น้ามันเครือ่ ง,หัวเชื้อ รถตูท้ ะเบียน นง-4230
6846 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเจาะรูติดรูปถ่ายบัณฑิต มหาบัณฑิต
ดุษฎีบัณฑิต
6847 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร Kyocera
M2035
6848 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดทาโปสเตอร์ โครงการงานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครัง้ ที่ 33

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,900.00
3,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
PR0900062060019 7/6/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR1000062060026

4/6/2019

-

-

100.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR1000062060029

4/6/2019

-

-

1,656.00
28,665.30
1,594.30
14,659.00
509.00

1,656.00 เฉพาะเจาะจง
28,665.30 เฉพาะเจาะจง
1,594.30 เฉพาะเจาะจง
14,659.00 เฉพาะเจาะจง
509.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพลาสติก
บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตรี้ จากัด
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
บริษัท ระยองสือ่ สาร จากัด
ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค

PR1000062060038
PR1000062060037
PR1000062060036
PR1000062060039
PR1000062060040

5/6/2019
5/6/2019
5/6/2019
5/6/2019
6/6/2019

-

-

1,400.00
279.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง
279.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิจไพศาล ไลท์ตงิ้ จากัด
ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062060041
PR1000062060055

6/6/2019
10/6/2019

-

-

1,370.00

1,370.00 เฉพาะเจาะจง

อู่ช่างโจ

PR1000062060056

10/6/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายจตุรงค์ ละกะเต็บ

PR1000062060057

12/6/2019

-

-

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062060061

17/6/2019

-

-

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสมาร์ทปริน้ ท์

PR1000062060059

17/6/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6849 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทาตัวอย่างไวนิลรายวิชา
70144059 สัมมนาทางสาธารณสุข
6850 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ใช้ในโครงการงาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครัง้ ที่ 33

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรินทร์ อุดมสันติ์
PR1000062060067 17/6/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062060058

17/6/2019

-

-

6851 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะเดินทางไปจัด
โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ณ
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา
กรุงเทพฯ

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชาตรี สาเภาทอง

PR1000062060060

17/6/2019

-

-

6852 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุซ่อมถังน้าใต้ดิน
6853 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม หลักสูตร
วทบ.อนามัยสิง่ แวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 59

688.00
1,056.00

688.00 เฉพาะเจาะจง
1,056.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค
ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062060090
PR1000062060098

21/6/2019
25/6/2019

-

-

6854 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุป
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
6855 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดทาเอกสารหลักสูตรปรับปรุง 59

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062060099

26/6/2019

-

-

32,760.00

32,760.00 เฉพาะเจาะจง

นายพลากร บุญชู

PR1000062060100

27/6/2019

-

-

6856 จัดซ่อมเครือ่ งปรับอากาศขนาด 60,000Btu ห้อง 209
จานวน 1เครือ่ ง

2,461.00

2,461.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ 2,461.00 บาท

PR1200062060009

6/6/2019

-

-

6857 จัดจ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง เช็ดระยะ 250,000
กิโล จานวน 1 คัน รายละเอียดการซ่อมตามขอบเขต
งานดังแนบ

9,623.05

9,623.05 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผูจ้ าหน่ายโต
โยต้า จากัด สาขาหนองมนบางพระ
ราคาที่ตกลงฯ 9,623.05 บาท

PR1200062060011

10/6/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

PR1200062060013

11/6/2019

-

-

PR1200062060012

11/6/2019

-

-

6858 จัดซือ้ น้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จานวน 12.56 ลิตร
6859 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็ดเครือ่ งปรับอากาศ จานวน
7 เครือ่ ง

8,827.00

หจก. วงศ์ทรายทอง
ราคาที่ตกลงฯ 400.00 บาท
8,827.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ 8,827.00 บาท
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6860 จัดจ้างซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ Tablet จานวน 1 เครือ่ ง
6861 จัดซือ้ น้าดืม่ จานวน 72 ถัง
6862 จัดซือ้ วัสดุประปา จานวน 5 รายการ
6863 จัดซือ้ จ้างบริการค่าใช้ระบบส่ง SMS จานวน 1 รายการ

6864 จัดจ้างทาตรายาง จานวน 1 อัน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
6,900.00
6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงฯ 6,900.00 บาท
2,520.00
2,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน
ราคาที่ตกลงฯ 2,520.00 บาท
1,637.10
1,637.10 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง
ราคาที่ตกลงฯ 1,637.10 บาท
10,700.00
10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วันม๊อบบี้ จากัด
ราคาที่ตกลงฯ 10,700.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR1200062060029 12/6/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR1200062060030

13/6/2019

-

-

PR1200062060031

13/6/2019

-

-

PO1200062060001

14/6/2019

-

-

นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์
ราคาที่ตกลงฯ 270.00 บาท
หจก. วงศ์ทรายทอง
ราคาที่ตกลงฯ 3,355.30 บาท
ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ 7,169.00 บาท

PR1200062060035

18/6/2019

-

-

PR1200062060036

19/6/2019

-

-

PR1200062060039

20/6/2019

-

-

270.00

270.00 เฉพาะเจาะจง

6865 จัดซือ้ น้ามันดีเซล จานวน 130 ลิตร

3,355.30

3,355.30 เฉพาะเจาะจง

6866 จัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศขนาด 60000 Btu ห้อง
105

7,169.00

7,169.00 เฉพาะเจาะจง

6867 จัดจ้างซ่อมตูค้ วบคุมอุณหภูมิและสลับการทางานเครือ่ ง
ปรับอกาศ ห้อง SERVER อาคาร KB จานววน 1 งาน

9,095.00

9,095.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค
ราคาที่ตกลง 9,095.00 บาท

PR1200062060040

20/6/2019

-

-

6868 จัดจ้างเดินสายเมนไฟฟ้าห้อง 329 จานวน 1 งาน

9,685.00

9,685.00 เฉพาะเจาะจง

PR1200062060037

20/6/2019

-

-

545.70

545.70 เฉพาะเจาะจง

PR1200062060038

20/6/2019

-

-

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง

PR1200062060045

25/6/2019

-

-

2,782.00

2,782.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค
ราคาที่ตกลง 9,685.00 บาท
ร้านไถ่เส็ง
ราคาที่ตกลงฯ 545.70 บาท
ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค
ราคาที่ตกลง 4,280.00 บาท
ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค
ราคาที่ตกลง 2,782.00 บาท

PR1200062060046

25/6/2019

-

-

6869 จัดซือ้ วัสดุก่อสร้าง จานวน 2 รายการ
6870 จัดซือ้ เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2
เครือ่ ง
6871 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็คเครือ่ งปรับอากาศ จานวน
2 เครือ่ ง ห้อง 204
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6872 จัดซือ้ วัสดุก่อสร้าง จานวน 1 รายการ
6873 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็คเครือ่ งปรับอากาศ จานวน
8 เครือ่ ง
6874 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุงานเกษตร
6875 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างปรับปรุงมุมนั่งอ่านหนังสือ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
374.50
374.50 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง
ราคาที่ตกลงฯ 374.50 บาท
10,700.00
10,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค
ราคาที่ตกลง 10,700.00 บาท
9,600.00
9,600.00 เฉพาะเจาะจง อัศนัยเครือ่ งปั้นดินเผา
49,000.00
49,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญช่วย โนนทิง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR1200062060047 25/6/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PO1200062060002

27/6/2019

-

-

PR1400062060011
PR1400062060013

7/6/2019
7/6/2019

-

-

6876 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุจัดโครงการ

17,500.00

17,500.00 เฉพาะเจาะจง

กันยารัตน์ นุ่มนิ่ม, พรพิพัฒน์ เวทการ PR1400062060010
, บ.อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จก., บ.ซี
เอ็ดยูเคชั่น จก. (มหาชน), บ.สยาม
แม็คโคร จก.(มหาชน)

7/6/2019

-

-

6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883

49,500.00
58,400.00
48,000.00
10,400.00
9,990.00
18,500.00
2,000.00

49,500.00 เฉพาะเจาะจง
58,400.00 เฉพาะเจาะจง
48,000.00 เฉพาะเจาะจง
10,400.00 เฉพาะเจาะจง
9,990.00 เฉพาะเจาะจง
18,500.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวเพลินพิศ สุขไสยาตร์
นายบรรเจิด สุธรรม
นางกรรณิกา อินทรชื่น
นายประสงค์ ปิ่นรัตน์สุวรรณ
บ.เลเซอร์แอนอิงค์ จก.
นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ

PR1400062060012
PR1400062060015
PR1400062060014
PR1400062060044
PR1400062060023
PR1400062060045
PR1400062060030

7/6/2019
7/6/2019
7/6/2019
10/6/2019
10/6/2019
10/6/2019
10/6/2019

-

-

2,400.00
72,970.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง
72,970.00 เฉพาะเจาะจง

นายประสงค์ ปิ่นรัตน์สุวรรณ
นายบุญเสริม เชียงกาขันธ์

PR1400062060021
PR1400062060033

10/6/2019
10/6/2019

-

-

5,140.00
2,500.00
4,500.00
5,000.00

5,140.00 เฉพาะเจาะจง
2,500.00 เฉพาะเจาะจง
4,500.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ไอทีที ไอ พลาสติก จก.
นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
นายจักรกริส วัฒนศิริ
นายทักษ์ดนัย บุตะเขียว

PR1400062060026
PR1400062060022
PR1400062060041
PR1400062060027

10/6/2019
10/6/2019
10/6/2019
10/6/2019

-

-

6884
6885
6886
6887
6888
6889

ขอความเห็นชอบเสนอจ้างตกแต่งผนังห้อง
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมแซมโต๊ะ
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างปรับฝ้าหลุม
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ปลอกหมอน
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาทาสี
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาค่าแรงติดบานประตู
และกุญแจล็อค
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเปลีย่ นหนังพนักพิง
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเดินสายติดตัง้ ปลัก๊ ไฟและ
หลอดไฟ
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างทาแผ่นอะคีลิค
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมขอบถนนทางลาด
ขอความเห็นชอบพิมพ์โปสเตอร์
ขอความเห็นชอบจ้างพิมพ์โปสเตอร์

หน ้า 570

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6890 ขอความเห็นชอบซือ้ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
6891 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร
6892 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร
6893 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ แผ่นอะคีลิค
6894 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ อุปกรณ์แปลงสัญญาณ HDMI
to VGA
6895 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ อุปกรณ์เพิ่มช่องต่อสัญญาณ
USB HUB
6896 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ
6897 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ
6898 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905

ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุไฟฟ้า
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสงิ่ ก่อสร้าง
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสานักงาน
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสานักงาน
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หมึกพิมพ์
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุจัดโครงการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
3,250.00
3,250.00 เฉพาะเจาะจง บ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.
(มหาชน)
1,600.00
1,600.00 เฉพาะเจาะจง คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมพยาบาล สาธารณสุขไทย
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไอทีที ไอ พลาสติก จก.
3,400.00
3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR1400062060028 10/6/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR1400062060039

10/6/2019

-

-

PR1400062060040
PR1400062060024
PR1400062060025

10/6/2019
10/6/2019
10/6/2019

-

-

PR1400062060046

10/6/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

96,594.50

96,594.50 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR1400062060048

10/6/2019

-

-

18,428.00

18,428.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลีดเดอร์ แอนด์ รีดเดอร์ จากัด PR1400062060043

10/6/2019

-

-

7,770.00

7,770.00 เฉพาะเจาะจง

บ. โกลบอล 205 (ประเทศไทย) จก. PR1400062060034

10/6/2019

-

-

3,460.00
1,980.00
9,000.00
2,500.00
800.00
7,000.00
22,000.00

3,460.00 เฉพาะเจาะจง
1,980.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,500.00 เฉพาะเจาะจง
800.00 เฉพาะเจาะจง
7,000.00 เฉพาะเจาะจง
22,000.00 เฉพาะเจาะจง

อัศนัยเครือ่ งปั้นดินเผา
นางสาวศตพร ศรีสวัสดิ์
วาววาการ์เด้น
บ.เทคโนโลยี 2004 จก.
ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี
พี.เอ็น.จี.วัสดุครุภัณฑ์
นานาพรรณไม้, ไพรเวชค้าวัสดุ, บ้าน
สวนอภัยพันธุ์, สยามการเกษตร, บ.
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก.(มหาชน), บ.
โฮมโปรดักส์ เซ็นเตร์ จก. (มหาชน)

10/6/2019
10/6/2019
10/6/2019
10/6/2019
10/6/2019
14/6/2019
14/6/2019

-

-

หน ้า 571

PR1400062060031
PR1400062060032
PR1400062060018
PR1400062060047
PR1400062060029
PR1400062060067
PR1400062060065

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6906 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสานักงานและหมึกพิมพ์
6907 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ แผ่นยาง
6908 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923

ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หมึกโทนเนอร์ HP
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสงิ่ ก่อสร้าง
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสานักงาน
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หมึกพิมพ์
ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสิทธิก์ ารใช้งานโปรแกรม
SSL Web Site สานักหอสมุด
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสานักงาน
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างทาป้ายหน้าห้อง
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุงานเกษตร
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุงานเกษตร
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุงานเกษตร
ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเครือ่ งสารองไฟฟ้า
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ แพ็ค

6924 ขออนุมัติซอื้ หมึกปริน้ เตอร์
6925 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,900.00
9,900.00 เฉพาะเจาะจง ฟ้าใส
PR1400062060066 14/6/2019
2,140.00
38,002.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง
38,002.00 เฉพาะเจาะจง

5,350.00
6,000.00
5,000.00
1,600.00
6,800.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง
6,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,600.00 เฉพาะเจาะจง
6,800.00 เฉพาะเจาะจง

600.00
7,500.00
49,700.00
7,600.00
1,200.00
5,848.00
1,000.00
2,800.00
3,200.00
2,400.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านยุวดีแผ่นยาง
PR1400062060069
บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ เซอร์วิส จากัด PR1400062060081

18/6/2019
18/6/2019

-

-

บ.ซีโอแอล จก. (มหาชน)
บ. เอส.ซี.เอ็ม.สตีล จก.
บวรวันชาติ
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1400062060077
PR1400062060086
PR1400062060072
PR1400062060075
PR1400062060070

18/6/2019
18/6/2019
18/6/2019
18/6/2019
18/6/2019

-

-

600.00 เฉพาะเจาะจง
7,500.00 เฉพาะเจาะจง
49,700.00 เฉพาะเจาะจง
7,600.00 เฉพาะเจาะจง
1,200.00 เฉพาะเจาะจง
5,848.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง
3,200.00 เฉพาะเจาะจง
2,400.00 เฉพาะเจาะจง

บ. มายวัน มีเดีย จก.
นางสาวศตพร ศรีสวัสดิ์
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
สวนเอเดน
สยามการเกษตร
บริษัท สถาพร บุ๊คส์ จากัด
นานาพรรณไม้
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

PR1400062060087
PR1400062060068
PR1400062060080
PR1400062060084
PR1400062060083
PR1400062060082
PR1400062060088
PR1400062060074
PR1400062060085
PR1600062060003

18/6/2019
18/6/2019
18/6/2019
18/6/2019
18/6/2019
18/6/2019
18/6/2019
18/6/2019
18/6/2019
4/6/2019

-

-

9,430.98

9,430.98 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จากัด

PR1600062060049

11/6/2019

-

-

11,556.00

11,556.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR1600062060048

11/6/2019

-

-

หน ้า 572

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6926 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจานวน 23 รายการ
6927 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ แพ็ค
6928 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล
6929 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาตูน้ ้าเย็น 5 หัวก๊อก
6930 ขออนุมัติเสนอซือ้ หนังสือเรียน

6931 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน
6/2562
6932 ขออนุมัติจ้างเหมายายพาหนะ (การสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์)
6933 ขออนุมัติจ้างเหมายายพาหนะ (ประชุมวิชาการ
นานาชาติ)
6934 ขออนุมัติซ่อมแซมไมโครโฟน (ไวเลสไมโครโฟน)
6935 ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับเครือ่ งกาเนิด
ไฟฟ้าสารอง (Generator)
6936 ขออนุมัติซอื้ น้ามันตัดหญ้า

6937 ขออนุมัติจ้างจัดทาคูม่ ือนิสิตและสมุดบันทึกหมวดฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 150 ชั่วโมง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
11,466.00 11,466.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR1600062060050 11/6/2019
4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

20,500.00

20,500.00 เฉพาะเจาะจง

1,605.00

1,605.00 เฉพาะเจาะจง

7,600.00

7,600.00 เฉพาะเจาะจง

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง

3,871.50

3,871.50 เฉพาะเจาะจง

120.00

120.00 เฉพาะเจาะจง

30,344.00

30,344.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600062060084

24/6/2019

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1600062060085

24/6/2019

-

-

ร้าน ไทยประดิษฐ์ เครือ่ งเย็น

PR1600062060092

25/6/2019

-

-

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR1700062060016

8/6/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท
นายโกมล ฤทธิง์ าม/เสนอราคา 2,000
บาท
นายโกมล ฤทธิง์ าม/เสนอราคา 8,400
บาท
บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จากัด/
เสนอราคา 12,840 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง
(สานักงานใหญ่)/เสนอราคา
3,871.50 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง
(สานักงานใหญ่)/เสนอราคา 120 บาท

PR1800062060006

4/6/2019

-

-

PR1800062060021

11/6/2019

-

-

PR1800062060020

11/6/2019

-

-

PO1800062060001

14/6/2019

-

-

PR1800062060030

18/6/2019

-

-

PR1800062060031

18/6/2019

-

-

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 30,344 PO1800062060002
บาท

21/6/2019

-

-

หน ้า 573

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6938 ขออนุมัติจัดซือ้ ปุ๋ยน้าตาล
6939 ขออนุมัติจัดซือ้ โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
6940 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 16 รายการ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนภายในศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล
6941 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกาษาจานวน 9 รายการ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้า,
การบาบัดน้าเสีย และวิชาปัญหาพิเศษ
6942 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 3 รายการ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการทาปัญหาพิเศษของ
นิสิตในคณะเทคโนโลยีทางทะเล
6943 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 3 รายการ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการทาปัญหาพิเศษของ
นิสิตในคณะเทคโนโลยีทางทะเล
6944 ขออนุมัติซอื้ หมึกปริน้ เตอร์ จานวน 2 รายการ เพื่อใช้
ในการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะ
เทคโนดลยีทางทะเล
6945 ขออนุมัติซอื้ ฝาบนสาหรับเครือ่ งเก็บตัวอย่างดิน 9 นิ้ว
จานวน 1 อัน เพื่อใช้ในการเรียนปฏิบัติการการศึกษา
สัตว์หน้าดินในรายวิชาปัญหาพิเศษ
6946 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศวันที่ 12
มิถุนายน พ.ศ.2562 เพื่อส่งอาจารย์เข้าร่วมงานและ
นาเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการสัตว
ศาสตร์แห่งชาติ ครัง้ ที่ 8 จ.ภูเก็ต ณ สนามบินสุวรรณ
ภูมิ จ.สมุทรปราการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้เมือง การ์เด้น/เสนอราคา
PR1800062060039 21/6/2019
1,500 บาท
16,000.00
16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด/
PO1800062060003 27/6/2019
เสนอราคา 16,000 บาท
23,241.30
23,241.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด จากัด PR2100062060018 6/6/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

40,317.60

40,317.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จากัด

PR2100062060022

6/6/2019

-

-

5,724.50

5,724.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จากัด

PR2100062060020

6/6/2019

-

-

4,397.70

4,397.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จากัด

PR2100062060019

6/6/2019

-

-

4,380.00

4,380.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด

PR2100062060023

6/6/2019

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

พรรณีเอ็นจิเนียริง่

PR2100062060021

6/6/2019

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2100062060036

11/6/2019

-

-

หน ้า 574

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6947 ขออนุมัติจ้างเหมาทาความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง
306) เพื่อทาความสะอาดห้องพักคณบดีสาหรับรับรอง
กรรมการดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับ
ปริญญาโท

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
300.00
300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์
PR2100062060046 19/6/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

6948 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 27
มิถุนายน 2562 เพื่อส่งอาจารย์เข้าร่วมเสวนาวิชาการ
เรือ่ ง วิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ไมโครพลาสติก
และร่วมกันหาข้อสรุปในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์
ไมโครพลาสติกในดิน ตะกอน แหล่งน้าและสิง่ มีชีวิต

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2100062060054

26/6/2019

-

-

6949 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 27
มิถุนายน 2562 เพื่อส่งคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ''ความเป็นตัวตน โครงร่างองค์กร (OP) ''
ระดับส่วนงาน ประจาปีการศึกษา 2561

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2100062060053

26/6/2019

-

-

6950 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 20 รายการ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 ใน
รายวิชาการจัดการคุณภาพน้า ,การประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม, โภชนนาการอาหารสัตว์ ,การจัดการ
สุขภาพสัตว์น้า และวิชาปัญหาพิเศษ

27,713.00

27,713.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จากัด

PR2100062060055

27/6/2019

-

-

6951 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ (วันที่ 10
มิถุนายน 2562 ) เพื่อมอบให้กับวิทยากรในโครงการ
อบรม เรือ่ ง การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์

1,560.00

1,560.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR2200062060009

6/6/2019

-

-

6952 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึกจานวน 1 โครงการ เพื่อมอบ
ให้กับวิทยากรในโครงการอบรม เรือ่ ง การขอรับการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

วิสหกิจชุมชนกลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
เขาบายศรีอาเภอท่าใหม่

PR2200062060008

6/6/2019

-

-

หน ้า 575

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6953 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก จานวน 1 โครงการ เพื่อมอบ
ให้แก่วิทยากรในโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ น
เรียนรูด้ ้านการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพ
ประจาปีการศึกษา 2562
6954 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน จานวน 18 รายการ เพื่อใช้
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานสอนของบุคลากรใน
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
6955 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ (วันที่ 11
มิถุนายน 2562) เพื่อรับ-ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงาน
โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ้านการ
พัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพ ประจาปี
การศึกษา 2562
6956 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบโครงการเพื่อใช้ในโครงการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
6957 ขออนุมัติซอื้ หมึกพิมพ์ CE285A จานวน 6 กล่อง เพื่อใช้
ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ในคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
6958 ขออนุมัติจ้างยานพาหนะรถตูป้ รับอากาศวันที่ 24
มิถุนายน 2562 เพื่อรับ-ส่ง วิทยากรโครงการอบรม
พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการ
เปลีย่ นแปลงของโลก
6959 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก เพื่อเป็นของที่ระลึกวิทยากร
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ
กับการเปลีย่ นแปลงของโลก

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง บุญเที่ยงผลไม้แปรรูป ร้านค้า
PR2200062060021 7/6/2019
สวัสดิการหาวิทยาลัยบูรพา

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

6,034.00

6,034.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อมร จันทบุรี จากัด

PR2200062060031

10/6/2019

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2200062060022

10/6/2019

-

-

620.00

620.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทวีเจริญ 2502 จากัด และ
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม
จากัด

PR2200062060032

11/6/2019

-

-

15,300.00

15,300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด

PR2200062060033

12/6/2019

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2200062060041

17/6/2019

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บุญเที่ยงผลไม้แปรรูป

PR2200062060040

17/6/2019

-

-

หน ้า 576

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6960 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก จานวน 1 โครงการ เพื่อมอบ
เป็นของที่ระลึกขอบคุณสถานประกอบการในการเยีย่ ม
ชมหน่วยงาน โครงการศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,200.00
1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเที่ยงผลไม้แปรรูป
PR2200062060042 19/6/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

6961 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก เพื่อนามาใช้ในโครงการเสวนา
ทิศทางการส่งออกผลไม้ของไทยไปประเทศอินเดีย

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจาเนียรหัตถกรรม

PR2200062060043

20/6/2019

-

-

6962 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ วันที่ 21 -22 มิถุนายน
2562 เพื่อรับ-ส่งวิทยากรในโครงการเสวนาทิศทางการ
ส่งออกผลไม้ของไทยไปประเทศอินเดีย

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายชุมพล แช่มสุน่

PR2200062060044

20/6/2019

-

-

6963 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบโครงการ เพื่อใช้ในโครงการ
พัฒนานิสิตผูน้ าสันทนาการ
6964 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึกจานวน 1 โครงการ เพื่อมอบให้
วิทยากรที่มาบรรยายโครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน
ต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารทาง
ธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.บูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี ประจาปีงบประมาณ 2562

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อมร จันทบุรี จากัด

PR2200062060045

21/6/2019

-

-

1,440.00

1,440.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

PR2200062060047

24/6/2019

-

-

6965 ขออนุมัติซอื้ วัสดุโครงการเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาผูน้ า
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
6966 ขอนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 28
มิถุนายน 2562 เพื่อรับอาจารย์และนิสิตที่สถาบัน
วิชาการทีโอที จังหวัดนนทบุรีกลับมา ม.บูรพา วิทยา
เขตจันทบุรี

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อมร จันทบุรี จากัด

PR2200062060054

25/6/2019

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2200062060049

25/6/2019

-

-

หน ้า 577

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6967 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่
27-29 มิถุนายน 2562 เพื่อรับ-ส่งบุคลากรเข้าร่วม
โครงการศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
12,000.00
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร เจริญพร
PR2200062060059 26/6/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

6968 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก จานวน 1 โครงการ เพื่อเป็น
ของที่ระลึกขอบคุณสถานประกอบการในการเข้าเยีย่ ม
ชมหน่วยงาน โครงการศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

บุญเที่ยงผลไม้แปรรูป

PR2200062060058

26/6/2019

-

-

6969 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการ เพื่อใช้ใน
โครงการ ''การอบรมเชิงปฏิบัติการลงสีสาหรับใช้การ
ออกแบบเครือ่ งประดับ'' ปีงบประมาณ 2562

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์

PR2300062060010

6/6/2019

-

-

6970 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 10
มิถุนายน 2562 เพื่อรับ-ส่ง วิทยากรในโครงการอบรม
เรือ่ งการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

1,440.00

1,440.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR2300062060008

6/6/2019

-

-

6971 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบโครงการ ''การอบรมเชิง
ปฏิบัติการลงสีสาหรับใช้การออกแบบเครือ่ งประดับ ''
ปีงบประมาณ 2562
6972 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก จานวน 1 โครงการ เพื่อมอบ
ให้กับวิทยากรในโครงการอบรม เรือ่ งการขอรับการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านฉัตรกานก (วัสดุก่อสร้างทุกชนิด) PR2300062060009
และร้านอกาลิโก

6/6/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางณภัทร วานิชสรรพ

6/6/2019

-

-

หน ้า 578

PR2300062060007

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6973 ขออนุมัติจ้างปริน้ โปสเตอร์ จานวน 2 แผ่น เพื่อใช้เป็น
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตบุคลากรและคนทั่วไป
ทราบถึง วิสัยทัศน์, พันธกิจ, อัตลักษณ์และอื่น ของ
คณะอัญมณี

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,056.00
1,056.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปริน๊ ท์
PR2300062060014 10/6/2019

6974 ขออนุมัติซอื้ น้ายาชุบโลหะและผงล้างไฟฟ้า เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนในรายวิชาด้านการชุบโลหะ
6975 ขออนุมัติซอื้ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ จานวน 1 เครือ่ ง เพื่อใช้
ในการติดต่อกับลูกค้าและตรวจสอบคิวอาร์โค๊ด
ใบรับรองการตรวจสอบอัญมณี
6976 ขออนุมัติจ้างทาป้ายชื่อห้องเรียนและห้องพักอาจารย์
คณะอัญมณี เพื่อใช้เป็นป้ายชื่อห้องเรียนและห้องพัก
อาจารย์คณะอัญมณี
6977 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ขนาด 18.90 ลิตร จานวน 60 ถัง
ซือ้ น้าดืม่ ขนาด 600 มล. จานวน 50 แพ็ค เพื่อใช้ใน
การอุปโภค บริโภคภายในสานักงานของคณะฯ

23,914.50

23,914.50 เฉพาะเจาะจง

3,999.00

6978 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ถังใส 46 ถัง สาหรับใช้บริโภคภายใน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการ
ท่องเที่ยว
6979 ขออนุมัติซ่อมแซมบารุงรักษารถจักรยานยนต์ราชการ
ของคณะ (เปลีย่ นแบตเตอรี่1ลูกแทนแบตเตอรีข่ องเดิม
ที่เสือ่ มสภาพ)
6980 ขออนุมัติจ้างเหมาซัก อบ รีด ชุดเครือ่ งนอน สาหรับ
ห้องพักรับรองของคณะ (ห้อง 106ห้อง107 อาคารมีชัย
ฤชุพันธุ์2)
6981 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร 3 เครือ่ ง (ชั้น9ชั้น7ชั้น2) เพื่อ
ใช้ในงานสานักงาน/งานจัดการเรียนการสอน/และพิมพ์
เอกสารงานวิชาการของคณาจารย์

บริษัท ไอโมด จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR2300062060023

17/6/2019

-

-

3,999.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จากัด PR2300062060025

21/6/2019

-

-

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไอปริน๊ ท์

PR2300062040037

25/6/2019

-

-

5,100.00

5,100.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสุภรทิพย์

PR2400062060002

5/6/2019

-

-

1,610.00

1,610.00 เฉพาะเจาะจง

นส.จี๊ด มณีรัตน์

PR2400062060012

6/6/2019

-

-

650.00

650.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านน้อยบางแสน

PR2400062060031

11/6/2019

-

-

230.00

230.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านลุงเภา ซัก อบ รีด

PR2400062060030

11/6/2019

-

-

3,330.06

3,330.06 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
จากัด

PR2400062060035

14/6/2019

-

-

หน ้า 579

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6982 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษา เครือ่ งปรับอากาศ
ภายในสานักงาน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จานวน
22 เครือ่ ง (ตรวจเช็ค ล้างทาความสะอาด บารุงรักษา)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
35,310.00
35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จากัด
PO2400062060002 14/6/2019

6983 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า
(Generator)(เปลีย่ นแบตเตอรี่2ลูก)พร้อมติดตัง้ และ
ทดสอบระบบ
6984 ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ราชการ
ทะเบียน 1 กช 637 เพื่อใช้ในการเดินทางปฏิบัติงาน
ราชการของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

18,832.00

18,832.00 เฉพาะเจาะจง

80.00

80.00 เฉพาะเจาะจง

6985 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาค
ประจาภาคฤดูร้อน จานวน 12,073 แผ่น สาหรับใช้ใน
การจัดสอบกลางภาค ประจาภาคฤดูร้อน 3/61

6,036.50

6,036.50 เฉพาะเจาะจง

6986 ขออนุมัติจ้างเหมาออกแบบและจัดพิมพ์วารสารการ
จัดการธุรกิจปีที่ 8 ฉบับที่1 จานวน 100 เล่ม สาหรับ
เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย
6987 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ถังใส 26 ถัง สาหรับใช้บริโภคภายใน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการ
ท่องเที่ยว
6988 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง

910.00

910.00 เฉพาะเจาะจง

9,400.00

9,400.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ไอยรา อินเตอร์เทรด จากัด

PO2400062060001

14/6/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR2400062060050

19/6/2019

-

-

นายคาสวย โคตรศรีเมือง

PR2400062060051

21/6/2019

-

-

ร้านชลบุรีการพิมพ์

PO2400062060003

21/6/2019

-

-

นส.จี๊ด มณีรัตน์

PR2400062060060

25/6/2019

-

-

ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY /
เสนอราคา 6,053.40 บาท

PR2700062060008

4/6/2019

-

-

หน ้า 580

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6989 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ น้ามันเชื้อเพลิง ประจาเดือน
มิถุนายน 2562

6990 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างซักรีดผ้าในศูนย์บริการการแพทย์
แผนไทยฯ ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

20,815.00

20,815.00 เฉพาะเจาะจง

47,500.00

47,500.00 เฉพาะเจาะจง

6993 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ ภายในคณะ

6,077.60

6,077.60 เฉพาะเจาะจง

6994 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ เครือ่ งปรับอากาศแบบตัง้ แขวน

47,000.00

47,000.00 เฉพาะเจาะจง

6995 ขออนุมัติจัดซือ้ เก้าอี้สานักงาน

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

6996 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศโครงการค่ายหมอยาไทย วันที่ 16 มิถุนายน 2562
6997 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการบุคคลประสานและนา
ทางลงพื้นที่-โครงการค่ายหมอยาไทย วันที่ 16
มิถุนายน 2562
6998 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ลักษณะโครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์กับ
รายวิชาหัตถเวชกรรมไทยประยุกต์ ระยะที่ 2 วันที่ 26
มิถุนายน 2562

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

6991 ขออนุมัติซอื้ ตูท้ าน้าเย็นสแตนเลส เครือ่ งกรองน้า
อุปกรณ์พร้อมติดตัง้
6992 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 PR2700062060006 4/6/2019
บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายพินิต เผ่าจินดา/ เสนอราคา
4,996 บาท

PR2700062060007

4/6/2019

-

-

ร้าน ไทยประดิษฐ์ เครือ่ งเย็น/ เสนอ
ราคา 20,815 บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด/
เสนอราคา 47,500 บาท
บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด/
เสนอราคา 6,077.60 บาท
บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด/
เสนอราคา 47,000 บาท
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์/ เสนอ
ราคา 2,500 บาท
นายอนุกูล โรจน์วิวัฒน์ / เสนอราคา
9,000 บาท
นางสาวรัชนี เจริญนรากร / เสนอ
ราคา 1,000 บาท

PO2700062060003

12/6/2019

-

-

PO2700062060001

12/6/2019

-

-

PR2700062060014

12/6/2019

-

-

PO2700062060002

12/6/2019

-

-

PR2700062060015

12/6/2019

-

-

PR2700062060019

13/6/2019

-

-

PR2700062060020

13/6/2019

-

-

บริษัท แอคทีฟ เนชั่นจากัด / เสนอ
ราคา 350 บาท

PR2700062060024

19/6/2019

-

-

หน ้า 581

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6999 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
รายวิชาเทคโนโลยีอาหารสัตว์และโภชนศาสตร์สัตว์ อ.
สุปรีณา ศรีใสคา
7000 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุในการจัดโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และก้าวแรกสูค่ ณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิง้ จากัด PR2800062060008 19/6/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบี.พี.เพื่อนนักเรียน ประสพผล
การเกษตร นางกุลชร เพอร์แมน

PR2800062060016

28/6/2019

-

-

7001 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดทาป้ายไวนิล
โครงการรับตรงและสัมภาษณ์นิสิต รอบ 6 ของคณะ
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

8,559.00

8,559.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จากัด

PR3300062060016

12/6/2562

-

-

7002 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสรุป
การประเมินตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ต้นกล้าก๊อปปี้

PR3300062060019

20/6/2562

-

-

7003 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าเหมาบริการรถยนต์สาหรับ
รับ-ส่งคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายไพวัลย์ อัฒโน

PR3300062060018

20/6/2562

-

-

7004 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสรุป
รายงานการตรวจประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และ
การค้าชายแดน

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว

PR3300062060022

20/6/2562

-

-

7005 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้าดืม่ ขนาด 35 มล. จานวน
100 แพ็ค

3,400.00

3,400.00 เฉพาะเจาะจง

น้าดืม่ โฟกัส บ้านคลองมะนาว

PR3300062060026

20/6/2562

-

-

หน ้า 582

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7006 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดทาเอกสารหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2562
7007 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการถ่าย
เอกสารจัดทารูปเล่มสรุปการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ฯ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนดื ซัพพลาย PR3300062060027 24/6/2562

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

7008 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมตูบ้ ่มเพาะเชื้อ
อุณหภูมิต่า Low temperature BOD temperature
หมายเลขครุภัณฑ์ 580808203000002

14,766.00

14,766.00 เฉพาะเจาะจง

7009 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 และเปลีย่ นยางใน
รถคณะฯ จานวน 1 เส้น (เงินหมุน)

220.00

220.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ต้นกล้าก๊อปปี้

PR3300062060028

26/6/2562

-

-

บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จากัด

PR3300062060010

28/6/2562

-

-

4/6/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วน ธิดามหานคร ราคาที่ตก PR3600062060004
ลงซือ้ 100 บาท,ร้านไพฑูรย์มอเตอร์
ราคาที่ตกลงจ้าง 120 บาท

หน ้า 583

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7010 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนและจัดจ้างถ่าย
เอกสาร (อ.อลงกตสารองจ่าย)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
12,623.45
12,623.45 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sign Maker& Solution
PR3600062060010 5/6/2019
ราคาที่ตกลงจ้าง 900 บาท,ร้าน แอล
เค ก๊อปปี้ 2 ราคาที่ตกลงจ้าง 297
บาท,ยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจ้าง
1,183.45 บาท,สดใส ก๊อปปี้ ราคาที่
ตกลงจ้าง 982 บาท,นางสุกัญญา จีน
เมือง ราคาที่ตกลงจ้าง 1,955 บาท
,ถ่ายเอกสาร 45 สตางค์ ราคาที่ตก
ลงจ้าง 400 บาท,ร้านเบสท์ซีร็อก
ราคาที่ตกลงจ้าง 1,400 บาท,ร้าน
อัญชลี MINI MART ราคาที่ตกลงซือ้
2,093 บาท,ร้านศึกษาภัณฑ์ชลบุรี
(สานักงานใหญ่) ราคาที่ตกลงซือ้ 980
บาท,บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 462 บาท,ร้า
นทเวนตี้ ชอป (ทุกอย่าง 20 บาท)
ราคาที่ตกลงซือ้ 660 บาท,ร้านเทิด
เทิง เครือ่ งครัว ราคาที่ตกลงซือ้ 35
บาท,ร้านเจียบฮวด ราคาที่ตกลงซือ้
916 บาท,ร้านจานชามบางแสนราคา
ที่ตกลงซือ้ 360 บาท

หน ้า 584

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7011 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอน และค่าถ่าย
เอกสาร (กลุม่ ณัฐณิชา 4,975บาท,กลุม่ นายกิตตินันท์
5,717.25 บาท,พงศธร 3,732 บาท,กลุม่ สิริรัตน์
3,723.75 บาท)

7012 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 3,100 แผ่น

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
18,148.00
18,148.00 เฉพาะเจาะจง คุณยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจ้าง
PR3600062060011 5/6/2019
218.25 บาท,ร้าน PP Sign Maker &
Solution ราคาที่ตกลงจ้าง 750
บาท,นางสุกัญญา จีนเมือง ราคาที่
ตกลงจ้าง 1,014 บาท,สดใส ก๊อบปี้
ราคาที่ตกลงจ้าง 708 บาท, ร้าน SP
PRINT ราคาที่ตกลงจ้าง 2,132 บาท
,เอ็นเอ็น อีซปี่ ริน้ (NN Easy Print)
ราคาที่ตกลงจ้าง 452 บาท,เบสท์ซี
ร็อก ราคาที่ตกลงจ้าง 2,376.25 บาท
,ร้านถ่ายเอกสาร 45 สตางค์ ราคาที่
ตกลงจ้าง 320 บาท,ร้านคุณวิสุดา
ราคาที่ตกลงซือ้ 3,041.50 บาท,ร้า
นทเวนตี้ ชอป(ทุกอย่าง 20 บาท)
ราคาที่ตกลงซือ้ 600 บาท,ร้าน
อัญชลี MINI MART ราคาที่ตกลงซือ้
2,779 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตชั่น
เนอรี่ จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 1,329
บาท,ร้านสายฝน ดอกไม้ไหว ราคาที่
ตกลงซือ้ 840 บาท,ร้านเจ้วรรณ
ราคาที่ตกลงซือ้ 450 บาท,ยุพิน
(ตลาดหนองมน) ราคาที่ตกลงซือ้
343 บาท,ร้านป้าดวง ราคาที่ตกลงซือ้
505ยลดา
บาท,ร้วรดิ
านถ888
รวงข้
าวพาณิ
1,550.00
1,550.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.
ี ราคาที
่ตกลงจ้
าง ช PR3600062060008 5/6/2019
1,550 บาท

หน ้า 585

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7013 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก จานวน 2 รายการ เพื่อใช้
แทนคาขอบคุณสาหรับการจัดโครงการแลกเปลีย่ น
เรียนรูด้ ้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯ วันที่ 11 13 มิถุนายน 2562 (อ.ทัศวิญาสารองจ่าย)
7014 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จานวน 1 แผ่น
(อ.นริศาสารองจ่าย)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,000.00
1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR3600062060007 5/6/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 1,440 บาท

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

7015 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในการจัดโครงการพิธีพระราชทาน
เพลิงศพฯ จานวน 23 รายการ

10,172.00

10,136.00 เฉพาะเจาะจง

7016 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในการจัดโครงการทาบุญอุทิศส่วน
กุศลฯ จานวน 24 รายการ

8,333.00

7017 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในการจัดโครงการทาบุญอุทิศส่วน
กุศลฯ จานวน 7 รายการ
7018 ขออนุมัติจัดจ้างทานามบัตร จานวน 500 ใบ (อ.กุลวรา
สารองจ่าย)
7019 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 วัน เพื่อรับ
-ส่ง คณบดีและทีมผูบ้ ริหารเข้าร่วมโครงการประชุม
วิชาการและนาเสนอผลงาน The 1st Asia Pacific
Workshop and Conference on Molecular
Medicine ณ Denpasar-Bali ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้าน PP Sign Maker& Solution
ราคาที่ตกลงจ้าง300บาท,

PR3600062060018

6/6/2019

-

-

ร้านสยามแมคโคร ราคาที่ตกลงซือ้
1,330 บาท,ร้านจานสองบาท ราคา
ที่ตกลงซือ้ 4,366 บาท,ร้านแม่
ประภาสังฆทาน ราคาที่ตกลงซือ้
4,440 บาท

PR3600062060021

7/6/2019

-

-

8,077.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแมคโคร จากัด ราคาที่ PR3600062060019
ตกลงซือ้ 4,630 บาท,ร้านแม่ประภา
สังฆภัณฑ์ ราคาที่ตกลงซือ้ 3,447
บาท

7/6/2019

-

-

1,583.00

1,583.00 เฉพาะเจาะจง

7/6/2019

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

8/6/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจานชาม 2 บาท ราคาที่ตกลงซือ้ PR3600062060020
1,583 บาท
ร้านแสนสุขกราฟฟิก ราคาที่ตกลง PR3600062060032
จ้าง 1,500 บาท
นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600062060035
2,500 บาท

8/6/2019

-

-

หน ้า 586

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7020 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอน จานวน 5
รายการ เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชา
Anatomy,ปรสิต,สัตว์ทดลอง,Protein
Immuno,Neuroscience เทคนิคกล้อง,Histology
7021 ขออนุมัติจัดซือ้ ผ้าขนหนู จานวน 10 ผืนหมอน จานวน
4 ใบและปลอกหมอนหนุน จานวน 10 ชิ้น (อ.กนกพร
สารองจ่าย)
7022 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 2 วัน เพื่อรับ
- ส่ง คณบดีและทีผบู้ ริหารเข้าร่วมโครงการประชุม
วิชาการและนาเสนอผลงาน The 1 st Asia Pacific
Workshop and Conference on Molecular
Medicine ณ Denpasar-Bali ณ ประเทศอินโดนีเซีย

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,030.02
5,030.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR3600062060033 8/6/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 5,30 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

7,154.02

7,154.02 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ล้อติง๊ กวง จากัด ราคาที่ตกลง PR3600062060031
ซือ้ 7,155.02 บาท

8/6/2019

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาที่ตกลง
จ้าง 5,000 บาท

PR3600062060034

8/6/2019

-

-

7023 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 7 วัน

18,100.00

18,100.00 เฉพาะเจาะจง

9/6/2019

-

-

7024 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนกายภาพบาบัด
จานวน 16 รายการ
7025 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 12 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนในรายวิชาบริการ

61,476.85

61,476.85 เฉพาะเจาะจง

11/6/2019

-

-

15,921.60

15,921.60 เฉพาะเจาะจง

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก PO3600062060001
ลงจ้าง 18,100 บาท
บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ PO3600062060002
ตกลงซือ้ 61,476.85 บาท
บริษัท กิบไทย จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ PO3600062060003
15,921.60 บาท

11/6/2019

-

-

7026 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณ์ จานวน 16 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนในรายวิชาบริการ

45,111.20

45,111.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ PO3600062060004
ตกลงซือ้ 45,111.20

12/6/2019

-

-

7027 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนในรายวิชาหลักสูตร
พยาธิวิทยากายวิภาค

18,055.00

18,055.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ เอส ไซน์ จากัด ราคาที่ตก PO3600062060005
ลงซือ้ 18,055 บาท

12/6/2019

-

-

หน ้า 587
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7028 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษการ์ดสี และปากกาลูกลืน่ เพื่อ
ใช้สาหรับการจัดกิจกรรมโครงการปรับแผนยุทธศาสตร์
แผนบริหารความเสีย่ ง และการส่งเสริมค่านิยมองค์การ
ในระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม
ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง
7029 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการฯ (เงิน
หมุน)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
398.40
398.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR3600062060058 12/6/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 398.40 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1,601.60

1,301.00 เฉพาะเจาะจง

บ้านจิปาถะ ราคาที่ตกลงซือ้ 204
PR3600062060059
บาท,เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บางแสน
ราคาที่ตกลงซือ้ 999 บาท,บริษัท บิ๊ก
ซี เซ็นทรัลชลบุรี ราคาที่ตกลงซือ้ 98
บาท

12/6/2019

-

-

7030 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมรถเข็นกายภาพบาบัด

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง

12/6/2019

-

-

7031 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 18 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนในรายวิชาบริการ

33,930.00

33,930.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สวัสดี โปรเมด จากัด ราคาที่ PO3600062060006
ตกลงซือ้ 39,000 บาท
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
PO3600062060007
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 33,930 บาท

12/6/2019

-

-

7032 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
เดินทางไปรับหนังสือที่ระลึกมาใช้ในโครงการพิธี
พระราชทานเพลิงศพฯ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี ราคาที่ตกลงจ้าง
3,000 บาท

PR3600062060066

13/6/2019

-

-

7033 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 6 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาเคมีคลินิก

25,866.00

25,866.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 25,866 บาท

PO3600062060010

13/6/2019

-

-

7034 ขออนุมัติจัดซือ้ เลนส์ใกล้วัตถุขนาด 100x จานวน 3 หัว

42,750.00

42,750.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอส.บี.แล็บ แอนด์ ซายน์ ราคา PO3600062060009
ที่ตกลงซือ้ 42,750 บาท

13/6/2019

-

-

หน ้า 588

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7035 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์สานักงาน จานวน 10
รายการ เพื่อใช้สาหรับการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสาหรับอาจารย์ผคู้ วบคุมการฝึกปฏิบัติงาน
ทางคลินิกนิสิตกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยบูรพา เรือ่ ง
Physical Therapy Management for Spinal
Malalignment ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,186.24
3,186.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR3600062060065 13/6/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 3,186.25 บาท

7036 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 5 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ
ภูมิคมุ้ กันวิทยาคลินิกฯ
7037 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์หนังสือที่ระลึก จานวน 400 เล่ม
เพื่อแทนคาขอบคุณในการเข้าร่วมโครงการพิธี
พระราชทานเพลิงศพ ฯ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

35,213.70

35,213.70 เฉพาะเจาะจง

39,500.00

39,500.00 เฉพาะเจาะจง

7038 ขออนุมัติจัดซือ้ โฟมสาหรับการออกกาลังกาย จานวน 2
อัน เพื่อใช้สาหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สาหรับอาจารย์ผคู้ วบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
นิสิตกายภาพบาบัดฯ

5,350.00

7039 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มและจัดทา
ประกาศนียบัตร เพื่อใช้สาหรับการจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการสาหรับอาจารย์ผคู้ วบคุมการฝึก
ปฏิบัติงานทางคลินิกนิสติกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัย
บูรพา
7040 ขออนุมัติจัดซือ้ ซองใส่เอกสาร จานวน 40 ซอง เพื่อใช้
สาหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับ
อาจารย์ผคู้ วบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกนิสิต
กายภาพบาบัด ฯ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จากัด ราคาที่ตกลงซือ้
35,213.70 บาท
เครือข่ายพุทธิกา ราคาที่ตกลงซือ้
39,500 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PO3600062060008

13/6/2019

-

-

PO3600062060011

13/6/2019

-

-

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สมาร์ท เมดดิคอลไซเอนซ์
PR3600062060071
แอนด์ เทคโนโลยี จากัดราคาที่ตกลง
ซือ้ 5,350 บาท

16/6/2019

-

-

5,300.00

5,300.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจ้าง
5,300 บาท

PR3600062060070

16/6/2019

-

-

250.00

245.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR3600062060072
ราคาที่ตกลงซือ้ 245 บาท

16/6/2019

-

-

หน ้า 589

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7041 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ เพื่อ
ใช้สาหรับการปฏิบัติงานของอาจารย์ศรีอรุณ เอี่ยมจันทร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,001.79
5,001.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR3600062060073 20/6/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 5,011.79 บาท

7042 ขออนุมัติจัดจ้างเหมบริการเดินระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
จานวน 1 งาน
7043 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสารเคมี จานวน 1 รายการ เพื่อใช้
สาหรับการเรียนการสอนรายวิชา 680201,680202
มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1,2

15,180.00

15,180.00 เฉพาะเจาะจง

19,260.00

19,260.00 เฉพาะเจาะจง

7044 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายไวนิล จานวน 2 ผืน เพื่อใช้
สาหรับประชาสัมพันธ์โครงการพิธีพระราชทานเพลิงศพ
(เป็นกรณีพิเศษ) ในวันที่ 12 -13 กรกฎาคม 2562 (กุล
ธราสารองจ่าย)

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

7045 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องเลีย้ ง
สัตว์ทดลอง จานวน 1 งาน
7046 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 4 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชา 682481
โครงงานวิจัยสาขาเทคนิคการแพทย์ ประจาปีการศึกษา
2561 (นิสิตปี 58) อาจารย์นัฐพล

43,980.00

43,980.00 เฉพาะเจาะจง

5,564.00

5,564.00 เฉพาะเจาะจง

7047 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จานวน 3.64 ลิตร
(กุลธราสารองจ่าย)
7048 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับส่งอาจารย์ทรงคุณมาสอนรายวิชา 68531159 ใน
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 (อ.วรานุรินทร์สารองจ่าย)

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นางณัฐสุดา มะโนมั่น ราคาที่ตกลง PO3600062060014
จ้าง 15,180 บาท
บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ PO3600062060012
ตกลงซือ้ 19,260 บาท

21/6/2019

-

-

21/6/2019

-

-

นายสุพรชัย หัตถกิจ ราคาที่ตกลง
จ้าง 3,000 บาท

PR3600062060077

21/6/2019

-

-

นายสมศักดิ์ เสียงสังข์ ราคาที่ตกลง PO3600062060013
จ้าง 43,980 บาท
บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ PR3600062060078
ตกลงซือ้ 5,564 บาท

21/6/2019

-

-

21/6/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร
PR3600062060081
ราคาที่เสนอ 100 บาท
นายสมศักดิ์ สุวิชาพาณิชย์ ราคาที่ตก PR3600062060086
ลงจ้าง 2,800 บาท

24/6/2019

-

-

25/6/2019

-

-

หน ้า 590

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7049 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับส่งอาจารย์ทรงคุณมาสอนรายวิชา 68531159 ใน
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 (อ.วรานุรินทร์สารองจ่าย)
7050 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในการจัดโครงการ จานวน 10
รายการ และค่าจัดทาเอกสารจานวน 25 เล่ม

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ สุวิชาพาณิชย์ ราคาที่ตก PR3600062060085 25/6/2019
ลงจ้าง 2,800 บาท

3,998.00

3,658.75 เฉพาะเจาะจง

7051 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนกายภาพบาบัด
จานวน 28 รายการ เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอน
รายวิชาการรักษาด้วยความร้อนและแสงและการรักษา
และวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า

12,119.88

12,119.88 เฉพาะเจาะจง

7052 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 1
เครือ่ ง
7053 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA
ขนาด 3800 ANSI Lumens จานวน 3 เครือ่ ง

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง

72,000.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง

7054 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จานวน 1 ตัว
7055 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จานวน 1 แผ่น (อ.กุลว
ราสารองจ่าย)

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

400.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

7056 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุทางการแพทย์ จานวน 4 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัย
ทางพยาธิวิทยากายวิภาคศาสตร์และสาขาชีวเวชศาสตร์

5,360.70

5,360.70 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท บัณฑิต สเตชั่นเนอรี่ จากัด
PR3600062060097
ราคาที่เสนอ 1,298 บาท,ร้าน Shoot
me ราคาที่เสนอ 120 บาท,นางสาว
ยลดา วรดิถี ราคาที่เสนอ 2,240.75
บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PO3600062060015
ราคาที่ตกลงซือ้ 12,119.88 บาท

26/6/2019

-

-

26/6/2019

-

-

บริษัท วชิ เอ็นจิเนียริง่ จากัดราคาที่
ตกลงจ้าง 4,815 บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 72,000 บาท

PR3600062060095

26/6/2019

-

-

PO3600062060016

26/6/2019

-

-

นางสาวปฐมาภรณ์ ฤทธิก์ ันโต ราคา PR3600062060094
ที่ตกลงซือ้ 4,500 บาท
ร้าน PP Sign Maker& Solution
PR3600062060102
ราคาที่ตกลงจ้าง 300 บาท

26/6/2019

-

-

27/6/2019

-

-

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ PR3600062060101
ตกลงซือ้ 5,360.70 บาท

27/6/2019

-

-

หน ้า 591

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7057 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชา 684493
โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,979.50
1,979.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด ราคา PR3600062060100 27/6/2019
ที่ตกลงซือ้ 1,979.50

7058 ขออนุมัติจัดซือ้ โลหะดามภายนอกชนิดยาว จานวน 1
อัน
7059 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งวัดแรงเหยียบขาและหลัง จานวน
1 เครือ่ ง

23,000.00

23,000.00 เฉพาะเจาะจง

34,347.00

34,347.00 เฉพาะเจาะจง

7060 ขออนุมัติจัดซือ้ โต๊ะประชุม จานวน 1 ตัวและเก้าอี้
สานักงาน จานวน 10 ตัว

32,909.50

32,909.50 เฉพาะเจาะจง

7061 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดดอกไม้หน้าศพ - เมรุ
จานวน 1 งาน
7062 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทาง ไปกลับ ม.บูรพา ถึง สานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ในวันที่ 4 มิถุนายน
2562

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

2,800.00

7063 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทาง ไปกลับ ม.บูรพา ถึง สถาบันวิชาการที
โอที กรุงเทพฯ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PO3600062060020

28/6/2019

-

-

PO3600062060021

28/6/2019

-

-

PO3600062060019

28/6/2019

-

-

PO3600062060022

29/6/2019

-

-

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

แบงค์ - เซ็นเตอร์ ราคาที่ตกลงซือ้
23,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด เพียรเจริญ เซลล์
แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่ตกลงซือ้
34,347 บาท
บริษัท ไอแอมป์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 32,909.50
บาท
ร้านดอกไม้กัลยา ราคาที่ตกลงจ้าง
45,000 บาท
นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062060007

4/6/2562

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062060040

5/6/2562

-

-

7064 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
7065 ซือ้ หน่วยความจาหลัก RAM ขนาด 4GB จานวน 24 ตัว

100.00
29,520.00

100.00 เฉพาะเจาะจง
29,520.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ธิดามหานคร
PR3800062060022
บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PO3800062060001

5/6/2562
6/6/2562

-

-

7066 จ้างเหมายานพาหนะ รถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
เดินทางจาก ม.บูรพา - สานักส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

6/6/2562

-

-

หน ้า 592

PR3800062060048

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7067 จ้างเหมายานพาหนะรถตุป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง ศูนย์
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรุงเทพฯ ใน
วันที่ 13 มิถุนายน 2562
7068 ซือ้ แบตเตอรีโ่ น๊ตบุ๊ค จานวน 6 อัน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,500.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิง์ าม
PR3800062060056 7/6/2562

14,766.00

14,766.00 เฉพาะเจาะจง

900.00
2,800.00

900.00 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง

7071 ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ สาหรับเครือ่ งพิมพ์ Kyocera
จานวน 8 หลอด
7072 ซือ้ ต้นไม้ ดิน และกระถางต้นไม้และถาดรอง สาหรับใช้
ในการจัดสวนปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารคณะ
วิทยาการสารสนเทศ
7073 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
7074 ซือ้ หมึกเครือ่ งถ่ายเอกสารยีห่ ้อริโก้ จานวน 4 หลอด

25,600.00

25,600.00 เฉพาะเจาะจง

5,530.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท เอส แอนด์ วี แอดวานซ์
โซลูชั่น จากัด
นายไพรเดช สุทธิเรือง
นายโกมล ฤทธิง์ าม

PO3800062060002

13/6/2562

-

-

PR3800062060075
PR3800062060082

13/6/2562
18/6/2562

-

-

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PO3800062060004

19/6/2562

-

-

5,530.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไม้เมืองการ์เด้น , ร้านร่มไทร

PR3800062060093

21/6/2562

-

-

100.00
15,350.00

100.00 เฉพาะเจาะจง
15,350.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ธิดามหานคร
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR3800062060091
PO3800062060005

21/6/2562
21/6/2562

-

-

7075 ซือ้ หมึกเครือ่ งถ่ายเอกสารยีห่ ้อริโก้ จานวน9 หลอด
7076 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 3 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง ศักดิส์ ภา รีสอร์ท
จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562

35,700.00
21,000.00

35,700.00 เฉพาะเจาะจง
21,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
นายโกมล ฤทธิง์ าม

PO3800062060006
PO3800062060008

21/6/2562
25/6/2562

-

-

7077 จ้างทาป้ายผ้า จานวน 100 อัน สาหรับใช้ในการจัด
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (JCSSE2019)

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ยูเนี่ยนสตาร์

PR3800062060095

25/6/2562

-

-

7069 จ้างทานามบัตร จานวน 300 ใบ
7070 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทาง ไปกลับ ม.บูรพา ถึง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 20
มิถุนายน 2562

หน ้า 593

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7078 ค่าเช่าห้องประชุมในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 สาหรับ
จัดโครงการอบรมสัมนาการจัดทาคูม่ ือการปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม มัลดีฟส์ บีส รีสอร์ท
PR3800062060094 25/6/2562
(สานักงานใหญ่)

7079 ขอจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง โรแรม มัลดีฟส์ บีช
รีสอร์ท จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ค.2562

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

7080 เช่าห้องประชุม สถานที่จัดเลีย้ ง และลานกิจกรรม
สาหรับใช้ในการจัดโครงการสัมนากิจกรรมนิสิตคณะ
วิทยาการสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2562 ในวันที่
29-30 มิถุนายน 2562

17,000.00

7081 ซือ้ หน่วยบันทึกข้อมูล Flash Drive 16 GB จานวน
100 อัน
7082 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไป-กลับ ม.บูรพา ถึง ม.ราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขตนครนายก เพื่อเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 28
มิถุนายน 2562
7083 ซือ้ หน่วยบันทึกข้อมูล Flash Drive 16 GB จานวน 20
อัน สาหรับใช้บันทึกข้อมูลโครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติ (JCSSE2019)
7084 จ้างทาป้ายผ้า จานวน 20 อัน สาหรับใช้ในการ
ดาเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
(JCSSE2019)
7085 ซือ้ วัสดุกระดาษอาร์ตมัน จานวน 8 แพ็ค สาหรับใช้ใน
การจัดโครงการ (JCSSE2019)
7086 ซือ้ วัสดุ จานวน 7 รายการ สาหรับใช้ในการดาเนินการ
จัดโครงการ (JCSSE2019)

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062060098

25/6/2562

-

-

17,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศักดิส์ ุภา ดีเวอลลอปเม้นท์
จากัด

PO3800062060007

25/6/2562

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO3800062060009

26/6/2562

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062060102

26/6/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR3800062060112

27/6/2562

-

-

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง

ยูเนี่ยนสตาร์

PR3800062060113

27/6/2562

-

-

640.00

640.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR3800062060111

27/6/2562

-

-

13,267.45

13,267.45 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PO3800062060010

27/6/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7087 ซือ้ ของที่ระลึก (เนคไท) จานวน 3 ชิ้น สาหรับมอบให้
Keynote ในการจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
(JCSSE2019)
7088 ขอซือ้ น้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2กษ
1375 ชลบุรี ประจาเดือน มิ.ย. 2562
7089 จ้างทาตรายาง จานวน 8 อัน ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยี
อวกาศฯ
7090 ซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 24 รายการ ศูนย์ภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศฯ
7091 จ้างบุคคลปฏิบัติงานบริหารทั่วไป จานวน 3 งวดๆ ละ
1,600 บาท ตัง้ แต่ ก.ค. 2562-ก.ย. 2562ศูนย์ภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศฯ
7092 จ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิจัย จานวน 3 งวดๆ ละ
1,600 บาท ตัง้ แต่ ก.ค. 2562- ก.ย. 2562 ศูนย์ภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศฯ
7093 ขอซือ้ น้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2กษ
1375 ชลบุรี ประจาเดือน ก.ค. 2562
7094 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษา : งานซ่อม
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ASUS รุน่ K450JN -WX006D
เปลีย่ น Battery หมายเลขครุภัณฑ์
571500302000065
7095 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ จ้าง-ซือ้ ชุดโต๊ะทางาน 2ชุด
เก้าอี้ทางาน 2 ตัว และตูเ้ หล็กบานเลือ่ นกระจก 2 ตู้
เพื่อใช้ในการรองรับอาจารย์ทุนที่จะกลับมาทางานที่
สถาบันภาษา
7096 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โรบินสัน จากัด (มหาชน) สาขา
PR3800062060120 29/6/2562
ชลบุรี
300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง

4,390.89

4,390.89 เฉพาะเจาะจง

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

3,103.00

3,103.00 เฉพาะเจาะจง

22,800.00

22,800.00 เฉพาะเจาะจง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท
ร้านแสนสุขกราฟฟิค/เสนอราคา
9000.00 บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)/
เสนอราคา 4,390.89 บาท
นางสาวภัทรานิษฐ์ พัชรกาพลพัฒน์/
เสนอราคา 48,000.00 บาท

PR3900062060002

5/6/2562

-

-

PR3900062060030

25/6/2562

-

-

PR3900062060032

25/6/2562

-

-

PO3900062060001

28/6/2562

-

-

นางสาวธนวันต์ ผาดา/เสนอราคา
48,000.00 บาท

PO3900062060002

28/6/2562

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
PR3900062060040
เสนอราคา 300.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด
เดชาติวงศ์ PR4000062060008
กรุป๊

28/6/2562

-

-

11/6/2562

-

-

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

21/6/2562

-

-

4/6/2562

-

-

PR4000062060012

A Commerce Co.,LTD/ราคาที่ตก PR4200062060014
ลง 4,784 บาท
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7097 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์สี
7098 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ,น้าแข็ง,โซ่ชุบทอง,ถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
30,400.00
30,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/ราคาที่ตกลง PR4200062060015 4/6/2562
30,400 บาท
1,390.00
1,390.00 เฉพาะเจาะจง น้าแข็ง ห้างหุ้นส่วนจากัดคณิศร/
PR4200062060001 4/6/2562
ราคาที่ตกลง 540 บาท, ถ่ายเอกสาร
ร้านสดใสก๊อบปี้/ราคาที่ตกลง560
บาท,ถ่ายเอกสาร ร้านดินสอสี เครือ่ ง
เขียน/ราคาที่ตกลง 90 บาท,โซ่ชุบ
ทอง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาที่ตกลง
200 บาท

7099 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาครุภัณฑ์

31,660.00

31,660.00 เฉพาะเจาะจง

7100 ขออนุมัติจ้างเหมาปรับตัง้ เสียงเปียโน

15,500.00

15,500.00 เฉพาะเจาะจง

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

285.00

285.00 เฉพาะเจาะจง

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

6,440.00

6,440.00 เฉพาะเจาะจง

7101 ขออนุมัติจัดซือ้ น้าดืม่ (แบบถ้วย)
7102 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร+เข้าเล่มเพื่อใช้ในการ
ประเมิณคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
7103 ขออนุมัติจัดซือ้ น้าเพื่อใช้ในสานักงานคณบดีคณะดนตรี
และการแสดง
7104 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาฆ้อง
7105 ขออนุมัติจัดซือ้ ไส้กรองเพื่อใช้กับเครือ่ งกรองน้า

นายทรงพล พรมจีน/ราคาที่ตกลง
31,660 บาท
นายวุฒิชัย เจริญศิลปวรรณ/ราคาที่
ตกลง 15,500 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

PR4200062060020

10/6/2562

-

-

PR4200062060023

13/6/2562

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัดคณิศร/ราคาที่ตกลง PR4200062060022
800 บาท
นายไพรเดช สุทธิเรือง /ราคาที่ตกลง PR4200062060024
3,000 บาท

13/6/2562

-

-

14/6/2562

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัดคณิศร/ราคาที่ตกลง PR4200062060026
285 บาท
นายประโยชน์ ทางมีศรี/ราคาที่ตกลง PR4200062060029
12,000 บาท
นางสาวสิตา รอดไทยแก้ว/ราคาที่ตก PR4200062060030
ลง 6,440 บาท

18/6/2562

-

-

24/6/2562

-

-

25/6/2562

-

-
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7106 ขออนุมัติจัดซือ้ น้าดืม่ +กุญแจ

7107 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ในการเข้าศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
7108 ขออนุมัติงานซ่อมเครือ่ งปรับอากาศห้องสานักงาน
โครงการจัดตัง้ คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(บางแสน)
7109 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,600.00
2,600.00 เฉพาะเจาะจง น้าดืม่ ห้างหุ้นส่วนจากัดคณิศร/ราคา PR4200062060031 26/6/2562
ที่ตกลง 2,400 บาท,กุญแจ ร้านกมล
การกุญแจ/ราคาที่ตกลง 200 บาท

1,070.00

-

-

26/6/2562

-

-

1,070.00 เฉพาะเจาะจง

6/6/2019

-

-

1,278.00

1,278.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR4300062060013

6/6/2019

-

-

875.00

875.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านลูกน้าเซอร์วิส

PR4300062060016

12/6/2019

-

-

9,095.00

9,095.00 เฉพาะเจาะจง

PR4300062060017

12/6/2019

-

-

7112 อนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและทารูปเล่มหลักสูตรปรับปรุง
(แก้ไข8)
7113 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562 โครงการจัดตัง้ คณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ (แก้ไข9)
7114 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

1,760.00

1,760.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
ร้านลูกน้าเซอร์วิส

PR4300062060018

14/6/2019

-

-

2,080.00

2,080.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมายด์ ซัพพลาย

PR4300062060022

18/6/2019

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR4300062060023

26/6/2019

-

-

7115 ไส้กรอกและเกี๊ยวกุ้งสับ จานวน 3 รายการ

1,640.00

1,640.00 เฉพาะเจาะจง

4/6/2019

-

-

22,951.14

22,951.14 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
PR7080062060002
เฟรชมาร์ท) /ราคาที่เสนอ 1,640.00
บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062060001
ราคาที่เสนอ 22,951.14บาท

4/6/2019

-

-

7116 ไอศกรีมตักและไอศกรีมแท่ง จานวน 41 รายการ

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

ข้อเสนอแนะ

นายทวีป สุระประเสริฐ/ราคาที่ตกลง PR4200062060032
2,700 บาท
นิวทาวน์ เทคนิค
PR4300062060014

7110 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและทารูปเล่มหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (แก้ไข7)
7111 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร

2,700.00

ปัญหำและอุปสรรค
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7117 สปอนเซอร์, m-150, คาราบาวแดง จานวน 3 รายการ
7118 พวงกุญแจปลาคละแบบ จานวน 500 ชิ้น
7119 เบอร์ดแี้ ละเนสกาแฟ จานวน 2 รายการ
7120 น้าอัดลม จานวน 4 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
4,732.00
4,732.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ยิม้ ชื่น / ราคาที่เสนอ
4,732.00 บาท
15,000.00
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพล คุณอริยะเกษม / ราคาที่
เสนอ 15,000.00 บาท
2,190.00
2,190.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ยิม้ ชื่น / ราคาที่เสนอ
2,190.00 บาท
6,968.08
6,968.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
จากัด / ราคาที่เสนอ 6,968.08 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR7080062060003 5/6/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR7080062060004

7/6/2019

-

-

PR7080062060009

7/6/2019

-

-

PR7080062060008

7/6/2019

-

-

บริษัท จอมธนา จากัด / ราคาที่
PR7080062060007
เสนอ 7,704.00 บาท
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
PR7080062060006
เฟรชมาร์ท) / ราคาที่เสนอ 4,530.00
บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062060005
ราคาที่เสนอ 9,967.85 บาท

7/6/2019

-

-

7/6/2019

-

-

7/6/2019

-

-

7121 ซาลาเปา จานวน 1 รายการ

7,704.00

7,704.00 เฉพาะเจาะจง

7122 จัมโบ้ชีสน์ วิลและไก่จ๊อ จานวน 3 รายการ

4,530.00

4,530.00 เฉพาะเจาะจง

7123 วอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 29 รายการ

9,967.85

9,967.85 เฉพาะเจาะจง

7124 ของเล่นและสินค้าอื่น จานวน 20 รายการ

58,264.00

58,264.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.บี แอนด์ บี อินดัสทรี
ร้านกิจชัยสเตชั่นเนอรี่
ร้านโชคอานวยพาณิชย์
บริษัท อิทเวิร์ค จากัด
/ ราคาที่เสนอ 58,264.00 บาท

PR7080062060013

12/6/2019

-

-

7125 หมวกแฟนซีตัวสัตว์ จานวน 200 ใบ

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR7080062060011

12/6/2019

-

-

6,300.00

6,300.00 เฉพาะเจาะจง

นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาที่
เสนอ 24,000.00 บาท
นายสามารถ ยิม้ ชื่น / ราคาที่เสนอ
6,300.00 บาท

PR7080062060012

12/6/2019

-

-

7126 อิชิตัน 20 ลัง

หน ้า 598

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7127 ไส้กรอก จานวน 3 รายการ

7128 ตุก๊ ตา จานวน 2 รายการ
7129 ไส้กรอกและไก่จ๊อ จานวน 3 รายการ

7130 สินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์ประกอบการขายและวัสดุ
จานวน 27 รายการ
7131 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 29
รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
1,380.00
1,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาที่เสนอ 1,380.00
บาท
54,719.80
54,719.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จากัด / ราคาที่
เสนอ 54,719.80 บาท
6,555.00
6,555.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาที่เสนอ 6,555.00
บาท
19,990.00
19,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
/ ราคาที่เสนอ 19,990 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR7080062060010 12/6/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR7080062060014

13/6/2019

-

-

PR7080062060015

14/6/2019

-

-

PR7080062060019

17/6/2019

-

-

17,293.17

17,293.17 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062060020
ราคาที่เสนอ 17,293.17 บาท

17/6/2019

-

-

7132 พาย,คุกกี้ จานวน 100 ห่อ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

17/6/2019

-

-

7133 น้าอัดลม จานวน 1 รายการ

8,040.09

8,040.09 เฉพาะเจาะจง

นายชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /
PR7080062060017
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท
บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล PR7080062060018
จากัด / ราคาที่เสนอ 8,040.09 บาท

17/6/2019

-

-

7134 คุก้ กี้ จานวน 100 ห่อ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

17/6/2019

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

24/6/2019

-

-

880.61

880.61 เฉพาะเจาะจง

มนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร/ ราคาที่
PR7080062060016
เสนอ 1,500.00 บาท
นางสาวกฤษณา วงษ์วิลาศ / ราคาที่ PR7080062060021
เสนอ 15,000.00 บาท
หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ PR7080062060023
พลาย / ราคาที่เสนอ 880.61 บาท

26/6/2019

-

-

7135 ตุก๊ ตาพวงกุญแจปลาการ์ตูน -ส้มขาว จานวน 500 ตัว
7136 ถ้วยไอติม จานวน 20 แพ็ค
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7137 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 26
รายการ
7138 โบโลน่าหมูสไปซีแ่ ละคอกเทลชิคเก้นสโมคกี้ จานวน 2
รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
15,647.35
15,647.35 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062060022 26/6/2019
ราคาที่เสนอ 15,647.35 บาท
920.00

920.00 เฉพาะเจาะจง

7139 พวงกุญแจปลาคละแบบ 500 ชิ้น

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

7140 วัสดุซ่อมบารุง จานวน 3 รายการ

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

7141 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้า) จานวน 5 รายการ

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง

7142 วัสดุสานักงาน(ที่ตัดกระดาษ) จานวน 1 รายการ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

7143 ค่าจ้างพิมพ์บัตรเข้าชมสถานเลีย้ งสัตว์น้าเค็ม จานวน 2
รายการ
7144 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า) จานวน 14 รายการ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

2,610.00

2,610.00 เฉพาะเจาะจง

7145 ค่าจ้างบริการตรวจเช็คเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า จานวน 1
งาน
7146 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จานวน 1 รายการ

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

7147 วัสดุสานักงาน(แฟ้มสันหนา 3 นิ้ว) จานวน 1 รายการ

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาที่เสนอ 920.00
บาท
นายธีรพล คุณอริยะเกษม / ราคาที่
เสนอ 15,000.00 บาท
หจก. ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์
ร้าน
ประวิทย์ยนต์ / ราคาที่เสนอ
4,245.76 บาท
น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน / ราคาที่
เสนอ 32,010.00 บาท
บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่
จากัด / ราคาที่เสนอ 1,988.00 บาท

PR7080062060024

27/6/2019

-

-

PR7080062060025

27/6/2019

-

-

PR7000062060005

4/6/2019

-

-

PR7000062060003

4/6/2019

-

-

PR7000062060004

4/6/2019

-

-

ร้านชลบุรีการพิมพ์ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท
คุณพรรัตน์ แนบสนิท
คุณ
นาวิก กล่อมประเสริฐ / ราคาที่เสนอ
2,605.00 บาท
บริษัท นาแสงจักรกล จากัด / ราคา
ที่เสนอ 3,210.00 บาท
บรรจงฟาร์ม / ราคาที่เสนอ
960.00 บาท
บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จากัด
/ ราคาที่เสนอ 804.00 บาท

PR7000062060002

4/6/2019

-

-

PR7000062060007

5/6/2019

-

-

PR7000062060019

6/6/2019

-

-

PR7000062060017

6/6/2019

-

-

PR7000062060028

7/6/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7148 น้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 3 เที่ยว
7149 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า) จานวน 5 รายการ

7150 วัสดุการเกษตร-อาหารสัตว์น้า จานวน 3 รายการ
7151 ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดและดูแลสวนของ
ศูนย์เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 6 เดือนมีนาคม
2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.โลกใต้ทะเล)
7152 วัสดุไฟฟ้า จานวน 3 รายการ(หลอด LED, รีโมทแอร์,
รีเลย์)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
9,900.00
9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 9,900.00 บาท
1,700.00
1,700.00 เฉพาะเจาะจง อาพล เทียนเงิน
เริง
ศักดิ์ วัฒนะศิริ / ราคาที่เสนอ
1,680.00 บาท
37,100.00
37,100.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน / ราคาที่
เสนอ 37,100.00 บาท
14,160.00
14,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จากัด / ราคาที่เสนอ
14,160.00 บาท
6,300.00

6,300.00 เฉพาะเจาะจง

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

7155 ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดและดูแลสวนของ
ศูนย์เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 7 เดือนเมษายน
2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.โลกใต้ทะเล)

14,160.00

14,160.00 เฉพาะเจาะจง

7156 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่
ทรัพย์สิน ของศูนย์เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 6
เดือนมีนาคม 2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.โลกใต้
ทะเล)

32,960.00

32,960.00 เฉพาะเจาะจง

7153 วัสดุไฟฟ้า(ไฟฉุกเฉิน) จานวน 1 รายการ
7154 น้าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 3 เที่ยว

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR7000062060026 7/6/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR7000062060043

10/6/2019

-

-

PR7000062060045

10/6/2019

-

-

PO7000062060003

11/6/2019

-

-

PR7000062060063

11/6/2019

-

-

PR7000062060062

11/6/2019

-

-

PR7000062060053

11/6/2019

-

-

PO7000062060004

11/6/2019

-

-

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี PO7000062060001
อินเตอร์การ์ด จากัด / ราคาที่เสนอ
32,960.00 บาท

11/6/2019

-

-

ร้านรุง่ แอร์
ร้า
นกฤษณ์ อิเลคทริค / ราคาที่เสนอ
6,170.00บาท
ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค/ ราคาที่เสนอ
18,800.00 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 9,900.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จากัด / ราคาที่เสนอ
14,160.00 บาท

หน ้า 601

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7157 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่
ทรัพย์สิน ของศูนย์เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 7
เดือนเมษายน 2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.โลกใต้
ทะเล)
7158 ค่าจ้างตัดและขุดต้นไม้ จานวน 1 งาน บริเวณศูนย์
เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ. โลกใต้
ทะเล)
7159 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครือ่ งพิมพ์เอกสารสี
HP Designjet T1300 จานวน 1 เครือ่ ง (สวลท.
561500201000047)
7160 วัสดุการเกษตร(ไข่ไรน้าเค็ม) จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
32,960.00
32,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี PO7000062060002 11/6/2019
อินเตอร์การ์ด จากัด / ราคาที่เสนอ
32,960.00 บาท
2,500.00 เฉพาะเจาะจง

25,000.00

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายศิริ ทองเทศ / ราคาที่เสนอ
2,500.00 บาท

PR7000062060054

11/6/2019

-

-

25,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด /
ราคาที่เสนอ 25,000.00 บาท

PR7000062060060

11/6/2019

-

-

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง

11/6/2019

-

-

7161 จ้างเหมาป้องกันและกาจักปลวกของอาคารศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม
2562) (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ. โลกใต้ทะเล)

12,037.50

12,037.50 เฉพาะเจาะจง

ร้านท้ายตลาดการเกษตร / ราคาที่ PR7000062060066
เสนอ 13,500.00 บาท
บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศ PR7000062060055
ไทย) จากัด / ราคาที่เสนอ
12,037.50 บาท

11/6/2019

-

-

7162 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า-ปลาม้าน้า) จานวน 2
รายการ
7163 วัสดุวิทยาศาสตร์ (หลอดไฟส่องสว่างกล้องจุลทรรศน์)
จานวน 2 รายการ
7164 เก้าอี้ไม้ยาว (ครุภัณฑ์ สานักงาน)สาหรับผูเ้ ข้าชม ตัว
เล็ก 6 ตัว, ตัวใหญ่ 14 ตัว รวม 20 ตัว ตัง้ บริเวณ โถง
กระดูกวาฬ
7165 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า) จานวน 9 รายการ

440.00

440.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000062060065

11/6/2019

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000062060061

11/6/2019

-

-

72,000.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000062060074

12/6/2019

-

-

1,050.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000062060079

14/6/2019

-

-

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

คุณอาพล เทียนเงิน/ ราคาที่เสนอ
440.00 บาท
บริษัท ไลท์ตงิ้ เฮ้าส์(วัดตึก) จากัด/
ราคาที่เสนอ 2,182.80 บาท
บริษัท พาราวูด้ ดีไซน์ อินดัสทรีส์
จากัด / ราคาที่เสนอ 71,978.90
บาท
คุณอาพล เทียนเงิน / ราคาที่เสนอ
1,020.00 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 6,600.00 บาท

PR7000062060080

14/6/2019

-

-

7166 น้าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 2 เที่ยว

2,500.00

ปัญหำและอุปสรรค
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
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7167 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า-ปลาม้าน้า) จานวน 2
รายการ
7168 วัสดุเชื้อเพลิง(น้ามันดีเซล) สาหรับเติมเครือ่ งกาเนิด
ไฟฟ้า จานวน 1 รายการ
7169 น้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 2 เที่ยว
7170 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้า) จานวน 2 รายการ

7171 จ้างพิมพ์วัสดุโฆษณา-ป้ายประชาสัมพันธ์(กิจกรรม
โต้วาทีและประกวดเรียงความ) จานวน 1 งาน
7172 จ้างซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า ''ยีห่ ้อ
นิสสัน''(2920-001-001/26 AQ) จานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
720.00
720.00 เฉพาะเจาะจง คุณพรรัตน์ แนบสนิท/ ราคาที่เสนอ
720.00 บาท
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร/ ราคาที่เสนอ
5,162.00 บาท
6,600.00
6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 6,600.00 บาท
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลีฮ้ วดสุน
คุณ
เอื้อมเดือน แสงสัตยา / ราคาที่เสนอ
2,670.00 บาท
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีนอาร์ต/ ราคาที่เสนอ 600.00
บาท
99,510.00

99,510.00 เฉพาะเจาะจง

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง

7174 วัสดุซ่อมบารุง จานวน 2 รายการ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

7175 วัสดุประปา(ลูกลอย) จานวน 1 รายการ

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

7176 น้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 2 เที่ยว

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

7177 วัสดุการเกษตร จานวน 5 รายการ

6,100.00

6,100.00 เฉพาะเจาะจง

7173 วัสดุอื่นๆ จานวน 6 รายการ

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR7000062060088 17/6/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR7000062060089

17/6/2019

-

-

PR7000062060101

18/6/2019

-

-

PR7000062060107

19/6/2019

-

-

PR7000062060105

19/6/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธัญวลัยพัฒน์ /
ราคาที่เสนอ 99,510.00 บาท

PR7000062060106

19/6/2019

-

-

ร้านจานชาม บางแสน / ราคาที่เสนอ
690.00 บาท
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด / ราคา
ที่เสนอ 1,112.00 บาท
บริษัท ช.พูนกิจ จากัด / ราคาที่
เสนอ 4,708.00 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 6,600.00 บาท
บริษัท สยามแม๊คโคร จากัด ยืน
ยงพานิช
บริษัท วี
แทรค ชลบุรี จากัด / ราคาที่เสนอ
6,064.50 บาท

PR7000062060108

19/6/2019

-

-

PR7000062060115

21/6/2019

-

-

PR7000062060114

21/6/2019

-

-

PR7000062060113

21/6/2019

-

-

PR7000062060116

21/6/2019

-

-
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7178 วัสดุการเกษตร จานวน 2 รายการ
7179 วัสดุการเกษตร-ตัวอย่างสัตว์น้า จานวน 16 รายการ
(ปลาตะกรับลายจุด, ปลาสร้อยนกเขา, ปลาวัวสามเขา,
ปลากะพงหัวโปง, ปลากะพงข้างปาน, ปลสใบปอ, ปลา
วัวหางพัด, ปลาขี้เหม็น, ปลาปิ่นแก้ว, ปลาสลิดทะเล
แถบ)
7180 จ้างซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า ''ยีห่ ้อ
Mitsubishi ''(6120-003-001/41= 5208060010433)
ชะอา จานวน 1 งาน
7181 วัสดุเวชภัณฑ์ จานวน 3 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,420.00
2,420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ ราคาที่ PR7000062060125 24/6/2019
เสนอ 2,420.00 บาท
1,200.00
1,200.00 เฉพาะเจาะจง คุณนาวิก กล่อมประเสริฐ/ ราคาที่ PR7000062060126 24/6/2019
เสนอ 1,175.00 บาท

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

650.00

650.00 เฉพาะเจาะจง

7182 น้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 2 เที่ยว

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

7183 จ้างพิมพ์วัสดุโฆษณา(สานักงานสีเขียว) จานวน 2
รายการ
7184 ชุดกรองน้า 5 ขั้นตอน(ยีห่ ้อโคลันดาส) จานวน 1
รายการ
7185 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า) จานวน 6 รายการ

3,700.00

3,700.00 เฉพาะเจาะจง

5,600.00

5,600.00 เฉพาะเจาะจง

2,050.00

2,050.00 เฉพาะเจาะจง

7186 วัสดุคอมพิวเตอร์(อุปกรกณ์จ่ายไฟฟ้า) จานวน 1
รายการ
7187 ค่าจ้างซ่อมแซมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ (สวทล.
5315003010483) จานวน1 เครือ่ ง

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธัญวลัยพัฒน์ /
ราคาที่เสนอ 9,523.00 บาท

PR7000062060124

24/6/2019

-

-

บริษัท ชลบุรีเภสัช2017 จากัด
บริษัท โปรฟาสซิโน จากัด/ ราคาที่
เสนอ 625.00 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 6,600.00 บาท
ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์/ ราคาที่
เสนอ 3,700.00 บาท
นายสราวุธ เรืองเดช/ ราคาที่เสนอ
5,560.00 บาท
คุณอาพล เทียนเงิน / ราคาที่เสนอ
2,020.00 บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด /
ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด /
ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท

PR7000062060130

26/6/2019

-

-

PR7000062060127

26/6/2019

-

-

PR7000062060129

26/6/2019

-

-

PR7000062060128

26/6/2019

-

-

PR7000062060135

27/6/2019

-

-

PR7000062060132

27/6/2019

-

-

PR7000062060139

28/6/2019

-

-
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7188 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
44,298.00
44,298.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062050569 3/6/2562
จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

7189 ขอซือ้ ALTOSPLINT เฝือกอ่อนไฟเบอร์สาเร็จ 4*30
นิ้ว จานวน 10 ชิ้น

6,400.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไท้เส กรุป๊ จากัด

PR8000062060008

4/6/2562

-

-

7190 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

5,136.00

5,136.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062060006

4/6/2562

-

-

7191 ค่าบริการทางทันตกรรม (งานฟันปลอม) ประจาเดือน
มิถุนายน 2562

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด

PO8000062060001

4/6/2562

-

-

7192 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

36,300.00

36,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส่ ์ จากัด PR8000062060005

4/6/2562

-

-

7193 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

86,600.00

86,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส่ ์ จากัด PR8000062060007

4/6/2562

-

-

7194 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

10,272.00

10,272.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด พร้อม เซิร์ฟ

PR8000062060004

4/6/2562

-

-

7195 ซือ้ ชุดกาวน์ผ่าตัด

30,000.00

30,000.00 ตกลงราคา

บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จากัด

PO8000062060004

5/6/2562

-

-
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7196 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

7197 ซือ้ น้ายาล้างทาความสะอาด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
33,063.00
33,063.00 ตกลงราคา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PO8000062060005 5/6/2562
จากัด
6,500.00

6,500.00 ตกลงราคา

7198 ขออนุมัติค่าจ้างเดินสายแลน จานวน 1 งาน

29,746.00

7199 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งอัดอากาศขณะหายใจเข้า (BMC
680A RESMART AUTO CPAP) จานวน 1 ชุด

บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062060018

5/6/2562

-

-

29,746.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PO8000062060008

7/6/2562

-

-

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มิตเมดิคอล จากัด

PR8000062060037

6/6/2562

-

-

7200 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยหายใจชนิดแรงดันอัตโนมัติ
จานวน 1 เครือ่ ง

41,000.00

41,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิวเทค จากัด

PR8000062060036

6/6/2562

-

-

7201 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 5 รายการ

80,600.00

80,600.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

PO8000062060006

7/6/2562

-

-

7202 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 6 รายการ

71,750.00

71,750.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

PO8000062060007

7/6/2562

-

-

7203 ขออนุมัติซอื้ Ecostar Auto (อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้)
จานวน 1 ชุด

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย
จากัด

PR8000062060038

6/6/2562

-

-
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7204 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
13,800.00
13,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062060049 7/6/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

7205 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

26,300.00

26,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062060050

7/6/2562

-

-

7206 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

43,700.00

43,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062060051

7/6/2562

-

-

7207 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

93,000.00

93,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062060053

7/6/2562

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR8000062060048

7/6/2562

-

-

7209 ขออนุมัติซอื้ ผ้าม่าน จานวน 8 รายการ

88,040.00

88,040.00 เฉพาะเจาะจง

ชลบุรีผ้าม่าน

PO8000062060015

11/6/2562

-

-

7210 ขออนุมัติซอื้ เก้าอี้สาหรับแพทย์แบบเท้าเหยียบ จานวน
1 ชุด

78,000.00

78,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ปกรณ์ภัณฑ์ เมดิ
คอล ซัพพลาย

PO8000062060014

11/6/2562

-

-

7211 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 4 รายการ

27,300.00

27,300.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

PO8000062060009

7/6/2562

-

-

7208 จ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์
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7212 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
7,000.00
7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) PR8000062060079 10/6/2562
จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

7213 ซ่อมเครือ่ งนึ่งพร้อมอะไหล่

9,951.00

9,951.00 ตกลงราคา

บริษัท ซัน68 เซลล์แอนด์เซอร์วิส
จากัด

PR8000062060083

10/6/2562

-

-

7214 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิง้ จากัด

PR8000062060072

10/6/2562

-

-

7215 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จากัด

PR8000062060076

10/6/2562

-

-

7216 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062060054

10/6/2562

-

-

7217 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด

PR8000062060070

10/6/2562

-

-

7218 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

10,165.00

10,165.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062060073

10/6/2562

-

-

7219 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
7220 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

15,800.00
21,935.00

15,800.00 เฉพาะเจาะจง
21,935.00 เฉพาะเจาะจง

10/6/2562
10/6/2562

-

-

7221 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

23,200.00

23,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
PR8000062060069
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062060074
จากัด
บริษัท เทคโนเมดิคัล จากัด (มหาชน) PR8000062060075

10/6/2562

-

-

หน ้า 608

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
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7222 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
7223 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
7224 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
28,800.00
28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
PR8000062060067 10/6/2562
28,890.00
28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062060056 10/6/2562
จากัด
44,084.00
44,084.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
PR8000062060063 10/6/2562
(ไทย) จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

7225 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

47,080.00

47,080.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062060055

10/6/2562

-

-

7226 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

61,525.00

61,525.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด

PR8000062060077

10/6/2562

-

-

7227 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

71,579.00

71,579.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด

PR8000062060078

10/6/2562

-

-

7228 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

81,106.00

81,106.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด

PR8000062060065

10/6/2562

-

-

7229 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมรถยนต์

1,000.00

1,000.00 ตกลงราคา

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR8000062060060

10/6/2562

-

-

7230 ซือ้ อ๊อกซิเจนชนิดท่อ

3,081.60

3,081.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จากัด

PR8000062060081

10/6/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7231 ซ่อมสายพานรางลิน้ รถทะเบียน นค 6733

7232 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,000.00
5,000.00 ตกลงราคา
นายปรีชา มุทิตานนท์
PR8000062060082 10/6/2562

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง

7233 ขอซือ้ Conforming Bandage 10 cm *4.5 m
(ผ้าพันแผลแบบยืดได้ขนาด4 นิ้ว) จานวน 450 โหล

75,114.00

7234 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
จากัด

PR8000062060080

10/6/2562

-

-

75,114.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล

PR8000062060101

11/6/2562

-

-

13,738.80

13,738.80 เฉพาะเจาะจง

11/6/2562

-

-

7235 ซือ้ ยา CAPD 2 (1.5% Low Cal) เหลือง 5000 ml
จานวน 100 ถุง
7236 ขออนุมัติซอื้ 0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000
ml จานวน 1,200 ขวด
7237 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
7238 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

79,100.00

79,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
PR8000062060100
(ไทย) จากัด
บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062060091

11/6/2562

-

-

36,600.00

36,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สตาร์แล็บ จากัด

PR8000062060093

11/6/2562

-

-

72,000.00
52,380.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง
52,380.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062060090
PR8000062060102

11/6/2562
12/6/2562

-

-

7239 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด
7240 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

42,000.00
93,903.20

42,000.00 เฉพาะเจาะจง
93,903.20 เฉพาะเจาะจง

PR8000062060105
PR8000062060106

12/6/2562
12/6/2562

-

-

7241 ขอซือ้ แบตเตอรีเ่ ครือ่ งสารองไฟฟ้า
7242 ซือ้ แก๊สหุงต้ม
7243 ซือ้ Non Woven 60*60 ซม.

13,000.00
12,200.00
25,145.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง
12,200.00 ตกลงราคา
25,145.00 ตกลงราคา

PR8000062060118
PO8000062060021
PO8000062060018

13/6/2562
13/6/2562
13/6/2562

-

-

7244 ซือ้ Rapid Attest Steam 10 กล่อง

53,928.00

53,928.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ไทยก๊อส จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
ไอที เอเวอร์รีติง
บางแสนแก๊ส
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062060110

13/6/2562

-

-
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7245 ซือ้ น้ายาขจัดคราบสนิม
7246 ซือ้ ยา Acyclovir 200 mg tab (Covir) จานวน 300
กล่อง
7247 ซือ้ ยา Acyclovir 5% 1 gm cream (Monirax) จานวน
50 box
7248 ซือ้ ยา Calcipotriol+Bet.dipro.15 gm (Daivobet)
จานวน 60 หลอด
7249 ซือ้ ยา Caldium D Redoxon (Kal Cee) (10 เม็ด/
หลอด) จานวน 1000 หลอด
7250 ซือ้ ยา Clindamycin 600 mg inj 4 ml (Clinott-P)
จานวน 1000 vial
7251 ซือ้ ยา Clopidogrel 75 mg (Apolets) จานวน 350
กล่อง
7252 ซือ้ ยา Cyclosporine 25 mg (Equoral 25) จานวน
10 กล่อง
7253 ซือ้ ยา INSulin Aspart30/PTM70u/ml 3 ml
(NovoMix30 PF) จานวน 100 กล่อง
7254 ซือ้ ยา Imipramine 25 mg (CELAMINE) จานวน 4
ขวด
7255 ซือ้ ยา Ispaghula 5 gm pwd (Mucilin) จานวน 500
กล่อง
7256 ซือ้ ยา Poly Oph eye/ear Drop 5 ml จานวน 600
ขวด
7257 ซือ้ ยา Propylthiouracil 50 mg tab (PTU) จานวน
20 กล่อง
7258 ซือ้ ยา SimETHicone 80 mg tab (Degas) จานวน 50
กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
7,000.00
7,000.00 ตกลงราคา
บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จากัด PR8000062060114 13/6/2562
12,600.00
12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จากัด
PR8000062060134 13/6/2562
(มหาชน)
4,750.00
4,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จากัด
PR8000062060131 13/6/2562
32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

42,800.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

PR8000062060125

13/6/2562

-

-

42,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท บี.เอ็ล.ฮัว้ จากัด

PR8000062060133

13/6/2562

-

-

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จากัด

PR8000062060130

13/6/2562

-

-

94,500.00

94,500.00 เฉพาะเจาะจง

13/6/2562

-

-

9,951.00

9,951.00 เฉพาะเจาะจง

13/6/2562

-

-

88,275.00

88,275.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
PR8000062060138
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062060143
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062060120

13/6/2562

-

-

2,204.00

2,204.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จากัด

PR8000062060129

13/6/2562

-

-

56,250.00

56,250.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062060137

13/6/2562

-

-

14,100.00

14,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท แสงไทยเมดิคอล จากัด

PR8000062060136

13/6/2562

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด

PR8000062060135

13/6/2562

-

-

8,025.00

8,025.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์เอ็กซ์ จากัด

PR8000062060128

13/6/2562

-

-

หน ้า 611

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7259 ซือ้ ยา Sulodexide 250 LSU tab (Vessel) จานวน
60 กล่อง
7260 ซือ้ ยา Symbicort 160+4.5/DTerbuhaler 120 dose
จานวน 100 ชุด
7261 ซือ้ ยา Teevir tab (TDF300+EFV600+Emtri200)
จานวน 100 ขวด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
85,386.00
85,386.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062060121 13/6/2562
82,390.00

82,390.00 เฉพาะเจาะจง

99,000.00

7262 ซือ้ ยา Verapamil SR 240 mg tab (Isoptin SR)
จานวน 50 กล่อง
7263 ซือ้ ยา Vitamin B 1612 tab (Sambee) จานวน 100
กล่อง
7264 ซือ้ ยา Vitamin B1612 Fort tab (250+250+1 mg)
จานวน 20 กล่อง
7265 ซือ้ ยา Vitamin K1 10 mg/1 ml inj
(Phytomenadione) จานวน 10 กล่อง
7266 ซือ้ ยา Ytp Plai Oil Cream (Plaivana) จานวน 1200
หลอด , Glucosamine 500 mg (Glucosa) จานวน
100 กล่อง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

13/6/2562

-

-

99,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062060142
จากัด
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จากัด PR8000062060145

13/6/2562

-

-

17,334.00

17,334.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062060126

13/6/2562

-

-

62,060.00

62,060.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด

PR8000062060124

13/6/2562

-

-

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดไลน์ จากัด

PR8000062060132

13/6/2562

-

-

3,260.00

3,260.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062060127

13/6/2562

-

-

90,100.00

90,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล
จากัด
บริษัท บางกอก ดรัก จากัด

PR8000062060122

13/6/2562

-

-

7267 ซือ้ ยา จานวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ
7268 ซือ้ ยา จานวน 6 รายการ ตามเอกสารแนบ
7269 ซือ้ ยา ฟ้าทะลายโจร 400 mg cap (60 cap/กระปุก)
จานวน 300 ขวด , มะระขี้นก 500 mg cap (70 cap)
จานวน 50 ขวด

32,827.60
38,350.00
21,750.00

32,827.60 เฉพาะเจาะจง
38,350.00 เฉพาะเจาะจง
21,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด
PR8000062060139
องค์การเภสัชกรรม
PR8000062060140
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000062060141
จากัด

13/6/2562
13/6/2562
13/6/2562

-

-

7270 ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว

13,375.00

13,375.00 ตกลงราคา

13/6/2562

-

-

7271 ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว

26,536.00

26,536.00 ตกลงราคา

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
PO8000062060019
จากัด
บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จากัด PO8000062060020

13/6/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7272 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
7273 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด
7274 ซือ้ อ๊อกซิเจนชนิดท่อ
7275 จ้างทาของ
7276 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
7277 ซือ้ ยา Tranxenamic 250 mg cap (Transamin)
จานวน 30 ขวด
7278 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
7279 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
7280
7281
7282
7283

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
76,291.00
76,291.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
67,500.00
67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จากัด
5,029.00
5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
19,379.84
19,379.84 ตกลงราคา
บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จากัด
34,000.00
34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
9,309.00
9,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล
เฮลท์แคร์ จากัด
94,668.00
94,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
5,600.00
5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062060109 13/6/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062060115
PR8000062060116

13/6/2562
13/6/2562

-

-

PO8000062060022
PR8000062060173

13/6/2562
17/6/2562

-

-

PR8000062060204

17/6/2562

-

-

PR8000062060174

17/6/2562

-

-

PR8000062060179

17/6/2562

-

-

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

7,600.00
15,000.00
19,500.00
23,540.00

7,600.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
19,500.00 เฉพาะเจาะจง
23,540.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท คาร์ล ไซส์ส จากัด
บริษัท ซีเค เมดิคอล จากัด
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062060181
PR8000062060180
PR8000062060182
PR8000062060178

17/6/2562
17/6/2562
17/6/2562
17/6/2562

-

-

7284 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

52,280.00

52,280.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062060177

17/6/2562

-

-

7285 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

74,280.00

74,280.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062060175

17/6/2562

-

-

7286 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

74,280.00

74,280.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062060176

17/6/2562

-

-

7287 ขอเบิกค่าตรวจคัดกรอง THS ทางห้องปฏิบัติการ
7288 ซือ้ Elisio 170 HR จานวน 48 ชิ้น

500.00
45,600.00

500.00 เฉพาะเจาะจง
45,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000062060170
PR8000062060171

17/6/2562
17/6/2562

-

-

หน ้า 613

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7289 ซือ้ ยา AZAthioprine 50 mg (Imuprin) จานวน 50
กล่อง , METHOtrexate 2.5 mg จานวน 100 กล่อง ,
Isosorbide 5 mg tab (Isorem) จานวน 20 กล่อง
7290 ซือ้ ยา Analgesic cream 30 gm (Flanil) จานวน
2000 หลอด
7291 ซือ้ ยา Enaiapril 5 mg (Anapril5) จานวน 100 กล่อง
, Silymarin 140 mg tab (Samarin) จานวน 40
กล่อง , Mycophenolate mofetil 250 mg cap
20 กล่45องmg/0.6 ml 15 ml
7292 (ImmuCept)
ซือ้ ยา Ferrousจานวน
fumarate

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
87,469.80
87,469.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จากัด
PR8000062060188 17/6/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด

PR8000062060203

17/6/2562

-

-

94,000.00

94,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด

PR8000062060190

17/6/2562

-

-

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง

17/6/2562

-

-

5,671.00

5,671.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062060196
จากัด
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด PR8000062060202

17/6/2562

-

-

7294 ซือ้ ยา Methylprednisolone 40 mg/ml inj
(DepoMedrol) จานวน 50 vial ,
Piperacillin4+Tazobactam 0.5 g inj (Tazocin)
35 กล่0.9%
อง 500 ml จานวน 500 ถุง
7295 จซืานวน
อ้ ยา N.S.S

54,035.00

54,035.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062060197

17/6/2562

-

-

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062060183

17/6/2562

-

-

7296 ซือ้ ยา Nicergoline 10 mg tab (Sermion) จานวน
250 กล่อง
7297 ซือ้ ยา Nortriptyline 25 mg tab (ORTRIP 25)
จานวน 5 กล่อง
7298 ซือ้ ยา ParaCETamol 500 mg tab (Sara) จานวน
100 กล่อง , MeTROnidazole 500 mg inj 100 ml
(Mepagyl) จานวน 500 vial

92,287.50

92,287.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062060201

17/6/2562

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จากัด

PR8000062060189

17/6/2562

-

-

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด

PR8000062060187

17/6/2562

-

-

7299 ซือ้ ยา Phospholipids 300 mg cap (Essential
Forte) จานวน 70 กล่อง

59,920.00

59,920.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062060195

17/6/2562

-

-

(Ferdek) จานวน 300 ขวด
7293 ซือ้ ยา MTV tab (Multivitamin) จานวน 20 กล่อง
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7300 ซือ้ ยา Potassium NaHCi 280 gm pwd (Uralyt U)
จานวน 60 กระป๋อง
7301 ซือ้ ยา Povidone lodine Soln 200 ml (Betamed
Soln) จานวน 500 bot , Vitamin B complex tab
(B CO-ED) จานวน 100 box

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
33,255.60
33,255.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062060194 17/6/2562
จากัด
51,895.00
51,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด
PR8000062060186 17/6/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

7302 ซือ้ ยา Prucalopride 2 mg tab (Resolor) จานวน 50
box , Miconazole 2% 10 gm (Daktarin Oral Gel)
จานวน 30 หลอด

80,430.94

80,430.94 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062060193

17/6/2562

-

-

7303 ซือ้ ยา Sertraline 100 mg tab (Zoloft) จานวน 50
กล่อง
7304 ซือ้ ยา Sodium chloride 0.9% (refill) 20 sachets
(Cleanoze20) จานวน 300 กล่อง
7305 ซือ้ ยา Symbicort 160+4.5/D Rapihaler 120 dose
จานวน 10 box , Bambuterol 10 mg tab
(Bambec) จานวน 20 กล่อง

77,575.00

77,575.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062060199

17/6/2562

-

-

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จากัด

PR8000062060198

17/6/2562

-

-

11,877.00

11,877.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062060191

17/6/2562

-

-

7306 ซือ้ ยา Tears3 Naturale Tears (HPML 0.3%-0.8
ml/อัน) จานวน 650 กล่อง
7307 ซือ้ ยา Teriparatide 250 mcg/ml inj (Mega-PTH)
จานวน 8 หลอด
7308 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

94,588.00

94,588.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062060184

17/6/2562

-

-

94,080.00

94,080.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062060185

17/6/2562

-

-

81,000.00

81,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062060172

17/6/2562

-

-

7309
7310
7311
7312

3,710.00
6,750.00
17,100.00
40,000.00

3,710.00 เฉพาะเจาะจง
6,750.00 เฉพาะเจาะจง
17,100.00 เฉพาะเจาะจง
40,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด
บริษัท ซี เมดิค จากัด
บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด

PR8000062060257
PR8000062060259
PR8000062060258
PO8000062060040

18/6/2562
18/6/2562
18/6/2562
18/6/2562

-

-

ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จ้างซ่อมเครือ่ งถ่ายภาพจอประสาทตา รุน่ AFC210
S/N 141591 เปลีย่ นชุดลูกยางรองชุดเลนส์พร้อม
ปรับตัง้ เลนส์ จานวน 1 ชุด
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7313 ซือ้ Cap Assy 200 self cntd water จานวน 1 อัน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,600.00
2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จากัด
PR8000062060233 18/6/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

7314 ซือ้ ยา Aripiprazole 5 mg tab (Apalife5) จานวน 30
กล่อง
7315 ซือ้ ยา Augmentin 1 gm tab (A875+C125)
(Cavumox) จานวน 900 กล่อง
7316 ซือ้ ยา Baclofen 10 mg tab (Fenisal) จานวน 100
กล่อง
7317 ซือ้ ยา CephaLEXin 250 mg cap (Cephalex)
จานวน 100 กล่อง , Acyclovir 800 mg tab
(Clinovir 800) จานวน 100 กล่อง

32,370.00

32,370.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดไลน์ จากัด

PR8000062060244

18/6/2562

-

-

95,337.00

95,337.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062060226

18/6/2562

-

-

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จากัด

PR8000062060250

18/6/2562

-

-

37,800.00

37,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอก ดรัก จากัด

PR8000062060240

18/6/2562

-

-

7318 ซือ้ ยา Chlorhexidine 1% 100 gm Obst cream
จานวน 15 หลอด
7319 ซือ้ ยา Co Trimoxazole S400+T80 inj 5 ml (Bacin)
จานวน 4 กล่อง
7320 ซือ้ ยา Co beneldopa 200+50 (VOPAR 250)
จานวน 100 กล่อง
7321 ซือ้ ยา Colchicine 0.6 mg (Prochic) จานวน 50
กล่อง , Memantine HCl 10 mg tab (Memo 10)
จานวน 200 กล่อง

2,250.00

2,250.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. โรงงานมิลาโน

PR8000062060223

18/6/2562

-

-

5,448.00

5,448.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062060232

18/6/2562

-

-

82,900.00

82,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล
จากัด
บริษัท เมดไลน์ จากัด

PR8000062060243

18/6/2562

-

-

95,767.50

95,767.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด

PR8000062060246

18/6/2562

-

-

7322 ซือ้ ยา DIGOxin 0.50 mg/2 ml inj (LaNoxin) จานวน
6 กล่อง
7323 ซือ้ ยา DTPa+IPV+HIB+HB (Hexaxim) จานวน 50 vial

1,052.88

1,052.88 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062060229

18/6/2562

-

-

69,015.00

69,015.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062060237

18/6/2562

-

-

7324 ซือ้ ยา Danazol 200 mg (Vabon 200) จานวน 5 ขวด

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด

PR8000062060228

18/6/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7325 ซือ้ ยา Ezetimibe 10+Simvastatin 40 mg (Vytorin)
จานวน 60 กล่อง , Mometasone 50 mcg nasal
spray 140d (NasonexAQ) จานวน 120 ชุด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
97,391.40
97,391.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062060252 18/6/2562

7326 ซือ้ ยา Flavoxate 100 mg (U Spa) จานวน 30 กล่อง
, Desoxymethasone 0.25% 10 gm (Topoxy)
จานวน 200 ขวด

14,100.00

14,100.00 เฉพาะเจาะจง

7327 ซือ้ ยา Furosemide 40 mg tab (Furide) จานวน 50
ขวด
7328 ซือ้ ยา GliPlzide 5 mg (Glycediab) จานวน 300
กล่อง , Vaseline 50 gm (Pharma's Choice) จานวน
100 กระปุก , DOMperidone 10 mg tab
จานวน
100 กล่อinjง 5 ml (Hepamax)
7329 (Domp-M)
ซือ้ ยา HEPArin
5000iu/ml

7,008.50

7,008.50 เฉพาะเจาะจง

46,700.00

7330
7331
7332
7333

จานวน 30 กล่อง
ซือ้ ยา Hepatitis A 80u/0.5 ml (Avaxim) จานวน 50
dose
ซือ้ ยา Infant Food Lactose Free (Similac LF,
O-lac) จานวน 36 กระป๋อง
ซือ้ ยา Obimin AZ tab จานวน 500 ขวด
ซือ้ ยา Omega 3 acid ethyl ester 1 gm cap
(Omacor) จานวน 60 ขวด , Racecadotrill 30 mg
pwd (Hidrasec) จานวน 30 กล่อง

7334 ซือ้ ยา POTASsium Cl 20 mEq 10 ml (KCl) จานวน
20 กล่อง
7335 ซือ้ ยา Paracetamol 250 mg/5 ml sus 60 ml (Sara
forte) จานวน 1000 ขวด , Norgesic
L(Para450+Orphe35) tab (TORRENT) จานวน 200
กล่อง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด

PR8000062060222

18/6/2562

-

-

บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด

PR8000062060245

18/6/2562

-

-

46,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จากัด
(มหาชน)

PR8000062060225

18/6/2562

-

-

86,400.00

86,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มัณฑนา จากัด

PR8000062060242

18/6/2562

-

-

35,000.24

35,000.24 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062060238

18/6/2562

-

-

7,511.40

7,511.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062060231

18/6/2562

-

-

26,750.00
62,225.40

26,750.00 เฉพาะเจาะจง
62,225.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062060254
PR8000062060256

18/6/2562
18/6/2562

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จากัด

PR8000062060248

18/6/2562

-

-

78,000.00

78,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด

PR8000062060221

18/6/2562

-

-

หน ้า 617

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7336 ซือ้ ยา Phenylephrine eye drops 10% (Siriral)
จานวน 20 ขวด
7337 ซือ้ ยา Phosphate Na 45 ml sol (Swiff) จานวน 50
ขวด , Isosorbide 20 mg (Monolin) จานวน 300
กล่อง , INSulin NPH 100u/ml 10 ml (Insugen N)
100 vial 10 mg tab (Effient) จานวน 20
7338 จซืานวน
อ้ ยา Prasugrel

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,400.00
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ใบสาคัญค้างจ่าย
PR8000062060235 18/6/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

38,300.00

38,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด

PR8000062060224

18/6/2562

-

-

42,671.60

42,671.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062060251

18/6/2562

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ภิญโญฟาร์มาซี

PR8000062060249

18/6/2562

-

-

17,400.00

17,400.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062060253

18/6/2562

-

-

7341 ซือ้ ยา Zinc sulfate 110 mg (eq 25 mg Zn) จานวน
20 ขวด
7342 ซือ้ สายเครือ่ งตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ EKG Recorder 10
lead set จานวน 1 สาย
7343 ซือ้ เครือ่ งอัดอากาศขณะหายใจเข้า จานวน 1 เครือ่ ง

16,050.00

16,050.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท เอส ที ฟาร์เมติกส์ จากัด

PR8000062060218

18/6/2562

-

-

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000062060215

18/6/2562

-

-

55,000.00

55,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จากัด PR8000062060239

18/6/2562

-

-

7344 ซือ้ แบตเตอรี่ เครือ่ งกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จานวน 1 อัน

16,100.00

16,100.00 เฉพาะเจาะจง

PO8000062060039

18/6/2562

-

-

7345 จ้างทาแบบฟอร์มปรอท
7346 ซือ้ กระดาษบันทึกผลสาหรับเครือ่ ง EKG
7347 ซือ้ กระดาษเช็ดมือแบบยาว

37,450.00
23,390.00
72,000.72

37,450.00 ตกลงราคา
23,390.00 ตกลงราคา
72,000.72 ตกลงราคา

PO8000062060043
PO8000062060045
PO8000062060046

19/6/2562
19/6/2562
19/6/2562

-

-

7348 ซือ้ ชุดรับคนไข้ใหม่

69,600.00

69,600.00 ตกลงราคา

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด
(มหาชน)
ร้านชลบุรีการพิมพ์
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล
บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.มาร์เก็ตติง้ จากัด

PO8000062060042

19/6/2562

-

-

5,649.60

5,649.60 ตกลงราคา

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด

PR8000062060264

19/6/2562

-

-

กล่อง
7339 ซือ้ ยา Vitamin K1 1 mg/0.5 ml inj
(Phytomenadione) จานวน 30 กล่อง
7340 ซือ้ ยา Water (sterile) 1000 ml จานวน 600 ขวด

7349 ซือ้ ถังขยะขนาด 10 ลิตร

หน ้า 618

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7350 ซือ้ ผงหมึก LaserJet HP CE 278 A
7351 ซือ้ หมอนสาหรับผูป้ ่วย
7352 ซือ้ ยา จานวน 10 รายการ ตามเอกสารแนบ
7353 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ 3 ชนิด
7354 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ
7355 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ
7356 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด
7357 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4 รายการ
7358 ซือ้ ยา Influenza vaccine 0.5 mL (Vaxigrip Tetra
SH) จานวน 200 กล่อง , DTTPa+IPV+HIB 0.5 ml
(Pentaxim) จานวน 50 dose
7359 ขออนุมัติซอื้ ผ้าม่าน จานวน 4 รายการ
7360 ซือ้ วัสดุอุปกรณ์งานช่าง 27 รายการ
7361 จัดซือ้ ครุภัณฑ์สานักงาน สาหรับอาคารวิจัยทางการ
แพทย์
7362 จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า
7363 จ้างตรวจวิเคราะห์สงิ่ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
7364 ซือ้ กล้องวงจรปิด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
91,800.00
91,800.00 ตกลงราคา
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
2,600.00
2,600.00 ตกลงราคา
ใบสาคัญค้างจ่าย
8,390.00
8,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
31,240.00
31,240.00 ตกลงราคา
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
48,150.00
48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
3,638.00
3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
25,680.00
25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
24,396.00
24,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
98,975.00
98,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

ชลบุรีผ้าม่าน
ร้านไถ่เส็ง
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PO8000062060041 19/6/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062060269
PR8000062060273

19/6/2562
19/6/2562

-

-

PO8000062060047

19/6/2562

-

-

PR8000062060279

19/6/2562

-

-

PR8000062060280

19/6/2562

-

-

PR8000062060275

19/6/2562

-

-

PR8000062060276

19/6/2562

-

-

PR8000062060266

19/6/2562

-

-

PO8000062060065
PR8000062060212
PO8000062060049

24/6/2562
20/6/2562
20/6/2562

-

-

52,015.00
23,841.74
410,200.00

52,015.00 เฉพาะเจาะจง
23,841.74 เฉพาะเจาะจง
410,200.00 เฉพาะเจาะจง

15,622.00

15,622.00 ตกลงราคา

บริษัท กรีน มอนิเตอริง่ เซอร์วิส จากัด PO8000062060048

20/6/2562

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062060290

20/6/2562

-

-

7,700.00

7,700.00 ตกลงราคา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย
โกลบอลไอที เซอร์วิส

PR8000062060307

20/6/2562

-

-

หน ้า 619

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7365 ซือ้ ชั้นวางน้าเกลือ จานวน 2 ตัว และชั้นเก็สต๊อกยา
จานวน 4 ตัว
7366 ซือ้ ตูเ้ ย็น 2 ประตู ขนาด 12.2 คิวบิกฟุต จานวน 2
เครือ่ ง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
82,900.00
82,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียนิตย์ โชควิรัตน์
PR8000062060299 20/6/2562
34,000.00

34,000.00 เฉพาะเจาะจง

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง

16,500.00

16,500.00 เฉพาะเจาะจง

7369 ซือ้ ยา Fluti P137+Azeastine 50 nas spray 120d
(Dymista) จานวน 30 กล่อง
7370 ซือ้ ยา Fsh Progynova 28 (EV 1 mg) จานวน 20
กล่อง
7371 ซือ้ ยา Fusidic acid 250 mg tab (Fucidin) จานวน 6
กล่อง , Protamine sulphate 10 mg/ml 5 ml
จานวน 1 box

18,650.10

18,650.10 เฉพาะเจาะจง

9,822.60

9,822.60 เฉพาะเจาะจง

17,334.00

17,334.00 เฉพาะเจาะจง

7372 ซือ้ ยา Prednisolone 1% e.d. 5 ml (Pred Forte)
จานวน 200 ขวด
7373 ซือ้ ยา Rowatinex cap (Herb extract) จานวน 30
กล่อง
7374 ซือ้ ยา Rupatadine 10 mg tab (Rupafin) จานวน 30
กล่อง
7375 ซือ้ ยา Sodium bicarbonate 7.5% inj 50 ml
(3.75g/50 ml) จานวน 5 กล่อง , Hydrocortisone
1% cream 5 gm (Hytisone) จานวน 300 หลอด

11,984.00

11,984.00 เฉพาะเจาะจง

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง

11,875.00

11,875.00 เฉพาะเจาะจง

7367 ซือ้ ยา Acetylcysteine 300 mg/3 ml inj (Fluimucil)
จานวน 50 กล่อง
7368 ซือ้ ยา Aspirin 81 mg (B-Aspirin) จานวน 100 กล่อง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

อมรเลิศวิทย์

PR8000062060295

20/6/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062060324

20/6/2562

-

-

PR8000062060320

20/6/2562

-

-

PR8000062060322

20/6/2562

-

-

PR8000062060321

20/6/2562

-

-

PR8000062060316

20/6/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล
จากัด

PR8000062060318

20/6/2562

-

-

PR8000062060323

20/6/2562

-

-

PR8000062060317

20/6/2562

-

-

PR8000062060312

20/6/2562

-

-

หน ้า 620

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7376 ซือ้ ยา TobraDEX (Dex100mg+Tobra300mg) e.d 5
ml จานวน 60 ขวด , Atropine sulfate 1% e.d 5
ml (ISOPTO) จานวน 10 ขวด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,719.60
6,719.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062060319 20/6/2562
จากัด

7377 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
7378 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ

29,425.00
44,940.00

29,425.00 เฉพาะเจาะจง
44,940.00 เฉพาะเจาะจง

7379 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4 รายการ
7380 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 ชนิด

58,000.00
32,100.00

58,000.00 เฉพาะเจาะจง
32,100.00 เฉพาะเจาะจง

7381 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ
7382 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ

24,000.00
34,240.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง
34,240.00 เฉพาะเจาะจง

7383 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ

12,000.01

12,000.01 เฉพาะเจาะจง

7384 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ
7385 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
และความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด
จานวน 2 เครือ่ ง

17,000.00
17,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,997,000.00 1,997,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เมส เทรดดิง้ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด
(มหาชน)

PR8000062060288
PR8000062060284

20/6/2562
20/6/2562

-

-

PR8000062060281
PR8000062060282

20/6/2562
20/6/2562

-

-

PR8000062060287
PR8000062060283

20/6/2562
20/6/2562

-

-

PR8000062060286

20/6/2562

-

-

PR8000062060285
PO8000062060051

20/6/2562
20/6/2562

-

-

PR8000062060338

21/6/2562

-

-

PR8000062060345

21/6/2562

-

-

PR8000062060343

21/6/2562

-

-

PR8000062060337

21/6/2562

-

-

7386 ซือ้ ยา Agomelatine 25 mg tab (VALDOXAN)
จานวน 30 กล่อง
7387 ซือ้ ยา lopromide 370 mg/50 ml (Ultravist 370)
จานวน 25 กล่อง
7388 ซือ้ ยา Benzbromarone tab (Benarone) 100 mg
จานวน 10 กล่อง , Sulfasalazine 500 mg tab
(Salazine) จานวน 300 กล่อง

42,083.10

42,083.10 เฉพาะเจาะจง

97,637.50

97,637.50 เฉพาะเจาะจง

87,950.00

87,950.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด

7389 ซือ้ ยา CefTRlaxone 1 gm inj (Cef3) จานวน 3000
vial

80,250.00

80,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

หน ้า 621

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7390 ซือ้ ยา Chlorpheniramine 4 mg tab (Histatab)
จานวน 20 ขวด , Hydralazine 25 mg tab
(Cesoline) จานวน 100 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
67,200.00
67,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จากัด PR8000062060340 21/6/2562

7391 ซือ้ ยา Dexlansoprazole 60 mg cap (Dexilant)
จานวน 60 กล่อง
7392 ซือ้ ยา Docusate 0.5% ear d 15 ml (Dewax)
จานวน 100 ขวด
7393 ซือ้ ยา Dorzolamide 2%+TML 0.5% e.d 5 ml
(Cosopt) จานวน 300 ขวด
7394 ซือ้ ยา Fluticasone 125 mcg evo 120d (Flixotide)
จานวน 100 ขวด , Evoflow S25+F125mcg/P
Evohale 120 dose จานวน 250 กล่อง

97,840.80

97,840.80 เฉพาะเจาะจง

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง

97,263.00

7395 ซือ้ ยา Losartan 50 mg tab (Loranta) จานวน 350
กล่อง
7396 ซือ้ ยา Ofloxacin 0.3% e.d 5 ml (Exocin) จานวน
100 ขวด
7397 ซือ้ ยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml
(Prevnar) จานวน 30 dose
7398 ซือ้ ยา Polystyrene SFN Ca 5 gm pwd (Less-K)
จานวน 50 กล่อง
7399 ซือ้ ยา Tears2 Natear 10 ml (HPML 0.3% Pre)
จานวน 3000 ขวด
7400 ซือ้ ยา Varicella 0.5 ml (Varivax) อีสุกอีใส จานวน
60 vial
7401 ซือ้ ยา Vitamin D2 20000 iu cap
(Calciferol,Ergocalciferol) จานวน 80 กล่อง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062060339

21/6/2562

-

-

PR8000062060326

21/6/2562

-

-

PR8000062060342

21/6/2562

-

-

97,263.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062060348

21/6/2562

-

-

97,370.00

97,370.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062060350

21/6/2562

-

-

9,523.00

9,523.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062060328

21/6/2562

-

-

62,081.40

62,081.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062060349

21/6/2562

-

-

50,000.03

50,000.03 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062060325

21/6/2562

-

-

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

21/6/2562

-

-

48,150.00

48,150.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062060330
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062060344

21/6/2562

-

-

85,600.00

85,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062060347
จากัด

21/6/2562

-

-

หน ้า 622

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7402 ซือ้ ยา Vitamin D3 0.25 mcg cap (Calcit SG)
จานวน 300 box
7403 ซือ้ ยา Atazanavir 300 mg (Reyataz) จานวน 15 ขวด
7404 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
7405 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
7406 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
7407 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
7408 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
7409 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
7410 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
7411 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร ประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2562
7412 ค่าบริการสลายนิ่ว
7413 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
กรกฎาคม 2562
7414 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
กรกฎาคม 2562
7415 ซือ้ Serim Residual Peroxide Test Strips 1x100
จานวน 5 bottle
7416 ซือ้ ยา Alcohol Rub 300 ml (+Hibis. 0.5%)
Microrubl 300 ml จานวน 500 ขวด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
96,300.00
96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล
(ประเทศไทย) จากัด
94,053.00
94,053.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
41,000.00
41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์
จากัด
8,560.00
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จากัด
32,100.00
32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
34,240.00
34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
49,000.00
49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
54,000.00
54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จากัด
90,000.00
90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติง้ (ไทย
แลนด์) จากัด (สานักงานใหญ่)
5,000.00
50,170.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
50,170.00 เฉพาะเจาะจง

65,000.00

65,000.00 เฉพาะเจาะจง

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062060341 21/6/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062060346

21/6/2562

-

-

PR8000062060402

24/6/2562

-

-

PR8000062060394

24/6/2562

-

-

PR8000062060393
PR8000062060400

24/6/2562
24/6/2562

-

-

PR8000062060397

24/6/2562

-

-

PR8000062060392

24/6/2562

-

-

PR8000062060391
PR8000062050176

24/6/2562
24/6/2562

-

-

บริษัท โนวีเมด จากัด
PR8000062060399
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ PO8000062060068
จากัด
บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จากัด
PO8000062060069

24/6/2562
26/6/2562

-

-

26/6/2562

-

-

บริษัท เมดิทอป จากัด

PR8000062060404

24/6/2562

-

-

PR8000062060372

24/6/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
หน ้า 623

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7417 ซือ้ ยา Alogliptin 25 mg tab (Nesina) จานวน 100
กล่อง
7418 ซือ้ ยา Bicalutamide 50 mg (Casodex) จานวน 40
กล่อง
7419 ซือ้ ยา Epoetin alfa 10000iu (Espogen) จานวน 50
syringe
7420 ซือ้ ยา Eucerin pH5 Washlotion 200 ml จานวน 50
ขวด , Eucerin pH5 Lotion 250 ml จานวน 50 ชิ้น

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
95,872.00
95,872.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
83,888.00
83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
54,035.00
54,035.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
20,062.50
20,062.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062060377 24/6/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062060373

24/6/2562

-

-

PR8000062060368

24/6/2562

-

-

PR8000062060382

24/6/2562

-

-

7421 ซือ้ ยา Finasteride 5 mg tab (Firide) จานวน 500
กล่อง , Augmentin 457 mg/5 ml sus (400+57) 70
ml (cavumox) จานวน 200 ขวด

92,020.00

92,020.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062060383

24/6/2562

-

-

7422 ซือ้ ยา HyOScine 10 mg tab (Buscopan) จานวน 50
กล่อง
7423 ซือ้ ยา Hyaluronate Na 0.18% e.d (Vislube)
จานวน 100 กล่อง
7424 ซือ้ ยา Hyaluronate Na 20 mg/2 ml inj (Hyalgan)
จานวน 40 ไซริง้
7425 ซือ้ ยา N.S.S Irrigate 100 ml (น้าเกลือล้างแผล)
จานวน 1000 ขวด
7426 ซือ้ ยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) จานวน
3000 ขวด
7427 ซือ้ ยา Oxybutynin 5 mg tab (Diutropan) จานวน
120 กล่อง
7428 ซือ้ ยา Paliperidone 6 mg (ส้ม) tab (Invega ER)
จานวน 20 กล่อง

45,796.00

45,796.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062060381

24/6/2562

-

-

96,086.00

96,086.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062060376

24/6/2562

-

-

92,020.00

92,020.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062060374

24/6/2562

-

-

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062060366

24/6/2562

-

-

87,000.00

87,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062060365

24/6/2562

-

-

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062060361

24/6/2562

-

-

69,229.00

69,229.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062060367

24/6/2562

-

-

หน ้า 624

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7429 ซือ้ ยา Parecoxib 40 mg/2 ml inj (Dynastat)
จานวน 60 กล่อง
7430 ซือ้ ยา Propofol 200 mg/20 ml inj (Fresofol)
จานวน 50 กล่อง
7431 ซือ้ ยา Rivastigmine 27 mg/15 cm (Exelon
patch15) จานวน 25 box
7432 ซือ้ ยา Vitamin C 500 mg tab 15 เม็ด/หลอด
(Ascee) จานวน 200 หลอด , ORS 3.3 gm pdr (ROF
Minera) จานวน 200 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
58,165.20
58,165.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062060364 24/6/2562
26,750.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง

88,087.75

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062060369

24/6/2562

-

-

88,087.75 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062060362

24/6/2562

-

-

33,170.00

33,170.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บี.เอ็ล.ฮัว้ จากัด

PR8000062060380

24/6/2562

-

-

7433 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

39,590.00

39,590.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062060405

24/6/2562

-

-

7434 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062060403

24/6/2562

-

-

7435 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
7436 สติก๊ เกอร์พิมพ์ตราสถาบัน (สีเขียว) ขนาด 8*6 ซม.
จานวน 500,000 ดวง
7437 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

31,580.00
95,000.00

31,580.00 เฉพาะเจาะจง
95,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จากัด
บริษัท พลูก้า เทค จากัด

PR8000062060432
PO8000062060067

25/6/2562
25/6/2562

-

-

78,800.00

78,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

PR8000062060430

25/6/2562

-

-

7438 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

79,375.00

79,375.00 เฉพาะเจาะจง

25/6/2562

-

-

7439 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000062060426
จากัด
บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด PR8000062060428

25/6/2562

-

-

7440 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
7441 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

88,000.00
97,600.00

88,000.00 เฉพาะเจาะจง
97,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จากัด
บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

PR8000062060431
PR8000062060427

25/6/2562
25/6/2562

-

-

7442 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด

PR8000062060425

25/6/2562

-

-

หน ้า 625

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7443 ซือ้ ยา Cholestyramine 4 gm (Resincolestiramina)
จานวน 5 กล่อง
7444 ซือ้ ยา Cyproterone 50 mg (Androcur) จานวน 20
กล่อง
7445 ซือ้ ยา Dienogest 2 mg tab (Visanne) จานวน 50
กล่อง
7446 ซือ้ ยา Doxycycline 100 mg (Doxycom) จานวน 30
กล่อง
7447 ซือ้ ยา Hydroxychloroquine 200 mg (HYdroQuin)
จานวน 100 กล่อง
7448 ซือ้ ยา Imidafenacin 0.1mg tab (Uritos) จานวน 50
กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
48,578.00
48,578.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
88,275.00
88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
7,860.00
7,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จากัด
(มหาชน)
35,000.00
35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์
จากัด
32,100.00
32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062060424 25/6/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062060423

25/6/2562

-

-

PR8000062060414

25/6/2562

-

-

PR8000062060416

25/6/2562

-

-

PR8000062060417

25/6/2562

-

-

PR8000062060409

25/6/2562

-

-

7449 ซือ้ ยา Latanoprost 0.005 mg/mL 2.5 mL
(Lanotan) จานวน 200 กล่อง

18,190.00

18,190.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062060412

25/6/2562

-

-

7450 ซือ้ ยา Montelukast 4 mg tab (Singulair) จานวน
100 กล่อง
7451 ซือ้ ยา N.S.S 0.9% 1000 ml จานวน 2000 ถุง
7452 ซือ้ ยา Quetiapine 25 mg tab (Quantia 25) จานวน
50 กล่อง , Quetiapine 200 mg tab (Quantia 200)
จานวน 30 กล่อง

51,146.00

51,146.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062060418

25/6/2562

-

-

60,000.00
30,420.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง
30,420.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จากัด
บริษัท เมดไลน์ จากัด

PR8000062060422
PR8000062060410

25/6/2562
25/6/2562

-

-

7453 ซือ้ ยา Sacubitril 97.2/Valsartan 102.8 mg tab
(Entresto) จานวน 20 กล่อง

84,144.80

84,144.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062060419

25/6/2562

-

-
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7454 ซือ้ ยา Tears1 Lac Oph 10 ml (HPMC0.15% Pre)
จานวน 50 โหล , Dex Oph (Dex1mg+Neo5mg/ml)
e.d 4 ml จานวน 300 ขวด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
18,900.00
18,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จากัด
PR8000062060420 25/6/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

7455 ซือ้ ยา Testosterone 40 mg cap (Andriol) จานวน
100 กล่อง

65,270.00

65,270.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062060421

25/6/2562

-

-

7456 ซือ้ ยา Vitamin B12 500 mcg tab (Mecze) จานวน
3000 กล่อง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล
(ประเทศไทย) จากัด

PR8000062060411

25/6/2562

-

-

7457 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

64,000.00

64,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

PR8000062060429

25/6/2562

-

-

7458 ซือ้ ยา CAPD 2 (1.5%-Low Cal) -เหลือง -5000 ml
จานวน 112 ถุง

88,592.00

88,592.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062060440

26/6/2562

-

-

7459 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี /
ผูป้ ่วยเอดส์ จานวน 360 รายในโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดบริการดูแลรักษาผูป้ ่วยติดเชื้อเอชไอวี /
่วยเอดส์
7460 ผูซืปอ้้ เครื
อ่ งช่วยฟัง Starkey ITE Aries Pro จานวน 2

14,400.00

14,400.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR8000062060446

27/6/2562

-

-

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออดิเมด จากัด

PR8000062060443

27/6/2562

-

-

7461 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 11 เครือ่ ง

99,000.06

99,000.06 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จากัด

PR8000062060444

27/6/2562

-

-

7462 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 2
รายการ

92,800.00

92,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จากัด

PR8000062060441

27/6/2562

-

-

เครือ่ ง
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7463 ขอซือ้ Sticker Direct thermal
7464 ค่าบริการทางทันตกรรม (งานฟันปลอม) ประจาเดือน
กรกฎาคม 2562
7465 ซือ้ ยา Carbomer 0.2% 10 gm (VidiSic Eye Gel)
จานวน 800 หลอด
7466 ซือ้ ยา Ritonavir 100 mg cap (RTV,Norvir) จานวน
20 กล่อง
7467 ซือ้ ยา Donepezil 23 mg tab (Aricept23) จานวน
30 กล่อง
7468 ซือ้ ยา Fluconazole 200 mg (Flucozole) จานวน
30 กล่อง , Amikacin 500 mg/2 ml inj (Siamilk)
จานวน 3 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,095.00
9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล PR8000062060452 28/6/2562
จากัด
50,000.00
50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด
PO8000062060070 28/6/2562
85,600.00

85,600.00 เฉพาะเจาะจง

26,129.40

26,129.40 เฉพาะเจาะจง

78,677.10

78,677.10 เฉพาะเจาะจง

11,812.80

11,812.80 เฉพาะเจาะจง

7469 ซือ้ ยา Diosmin 450+Hesperidin 50 mg tab
(Daflon) จานวน 380 กล่อง
7470 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
หลอดไฟ
7471 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์
หอพักหญิง อาคารหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
7472 ขอความเห็นชอบในการจัดหมึกพิมพ์
7473 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ สายสัญญาณแปลงภาพ

97,584.00

97,584.00 เฉพาะเจาะจง

10,700.00

9,897.50 เฉพาะเจาะจง

16,650.00

16,650.00 เฉพาะเจาะจง

2,386.10
1,500.00

2,386.10 เฉพาะเจาะจง
1,448.00 เฉพาะเจาะจง

7474 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมประตูกระจก

2,180.00

2,180.00 เฉพาะเจาะจง

648.00

648.00 เฉพาะเจาะจง

11,220.00

11,220.00 เฉพาะเจาะจง

7475 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ หนังสือ
Insurance:Concepts&Coverage.1st/2012
7476 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ หนังสือ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062060451

28/6/2562

-

-

PR8000062060448

28/6/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062060453

28/6/2562

-

-

PR8000062060454

28/6/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062060449
จากัด
บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส PR2600062060023
จากัด
น.ส. นิภาพร แสงสว่าง
PR2600062060018

28/6/2562

-

-

5/6/2562

-

-

6/6/2562

-

-

หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุป๊
จากัด
น.ส. นิภาพร แสงสว่าง

PR2600062060017
PR2600062060029

6/6/2562
12/6/2562

-

-

PR2600062060032

13/6/2562

-

-

บริษัท เอเซียบุ๊คส จากัด

PR2600062060034

14/6/2562

-

-

บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จากัด

PR2600062060035

14/6/2562

-

-
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7477 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เครือ่ งปรับอากาศอาคารเรียนวิทยาลัยนานาชาติ
7478 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมและปูทางเท้า
ชารุด
7479 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ หมึกพิมพ์
7480 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ สายไมโครโฟนและสาย
ไมโครโฟนโมโน
7481 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร
จานวน 2 เครือ่ ง
7482 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เครือ่ งปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน กอ-5374
7483 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เครือ่ งปรับอากาศ ห้อง 206 และจ้างเหมาบริการย้าย
จุดติดตัง้ ทีวีและเดินสายโทรศัพท์ภายในสานักงานและ
ห้องพักอาจารย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,424.00
3,424.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด วาย เอส เอ เอ็นจิ PR2600062060059 19/6/2562
เนียริง่ ซัพพลาย
8,500.00
8,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง
PR2600062060057 19/6/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

20,661.70
6,000.00

20,661.70 เฉพาะเจาะจง
5,460.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค
ธนาดล

PR2600062060058
PR2600062060056

19/6/2562
19/6/2562

-

-

29,104.00

29,104.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอกชนะกิจ เอ็นจิเนียริง่ จากัด PR2600062060067

24/6/2562

-

-

32,100.00

25,234.45 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR2600062060069

24/6/2562

-

-

29,746.00

29,746.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR2600062060068

24/6/2562

-

-

7484 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เครือ่ งปรับอากาศหอพักนิสิตและอาคารเรียนวิทยาลัย
นานาชาติ
7485 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
เดือนกรกฏาคม 2562
7486 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างทาสติกเกอร์ BUUIC

36,594.00

36,594.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอส ดับบลิว เซอร์วิส

PR2600062060070

25/6/2562

-

-

95,000.00

19,046.00 เฉพาะเจาะจง

นายวิทวัส สุกใส

PR2600062060083

27/6/2562

-

-

1,000.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR2600062060076

27/6/2562

-

-

7487 ขอความเห็บในการจัดจ้างซักผ้าปูที่นอน เดือน
กรกฏาคม 2562
7488 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ วัสดุใช้ในสานักงาน

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุป๊ จากัด

PR2600062060082

27/6/2562

-

-

14,980.00

14,980.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) PR2600062060077

27/6/2562

-

-

7489 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ หนังสือพิมพ์ เดือน
กรกฏาคม 2562

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเกษากร

27/6/2562

-

-

หน ้า 629
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7490 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณ์ ใช้ใน
โครงการสานสายใยขาวแดง กลุม่ ที่ 2 ประจาปี
การศึกษา 2562
7491 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ น้ามันเติมรถจักรยานยนต์
เดือนกรกฏาคม 2562
7492 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ น้าดืม่ จานวน 200 แพ็ค
7493
7494
7495
7496
7497
7498
7499
7500
7501
7502

จ้างซ่อมเครือ่ งพิมพ์Hp LaserJet M 127 Fn
ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 85 เอ
ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 79 เอ
ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 17 เอ
ซือ้ วัสดุเชื้อเพลิงวีเพาเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95 จานวน 14
ลิตร
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตปู้ รับอากาศจานวน 1 คัน
จ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศจานวน 1 คัน
ซือ้ สติก๊ เกอร์สี 53x70 CM
ซือ้ กระดาษอิงค์เจ็ต
ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม

7503 จ้างเปลีย่ นน้ามันเครือ่ งรถตูท้ ะเบียน นค 7341 ชบ.
7504 จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรและปกใบประกาศนียบัตร
7505
7506
7507
7508

จ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศจานวน 1 คัน
จ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศจานวน 1 คัน
จ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศจานวน 1 คัน
จ้างเหมาบริการรถยนต์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
12,000.00
12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) PR2600062060075 27/6/2562

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

9,600.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR2600062060079

27/6/2562

-

-

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

PR2600062060085

28/6/2562

-

-

2,800.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
400.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
หจก.วงศ์ทรายทอง

PR1300062060003
PR1300062060005
PR1300062060006
PR1300062060004
PR1300062060008

5/6/2019
5/6/2019
5/6/2019
5/6/2019
6/6/2019

-

-

2,000.00
4,000.00
150.00
475.00
1,800.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง
150.00 เฉพาะเจาะจง
475.00 เฉพาะเจาะจง
1,800.00 เฉพาะเจาะจง

PR1300062060033
PR1300062060034
PR1300062060035
PR1300062060056
PR1300062060046

10/6/2019
10/6/2019
11/6/2019
19/6/2019
19/6/2019

-

-

1,551.50

1,551.50 เฉพาะเจาะจง

นายชูชาติ พรหมศิริ
นายชูชาติ พรหมศิริ
บ้านจิปาถะ
บ้านจิปาถะ
บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
ร้านเจริญผล

PR1300062060057

19/6/2019

-

-

20,330.00

20,330.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฮ่โกะ เพรส จากัด

PR1300062060058

19/6/2019

-

-

9,000.00
3,000.00
3,000.00
4,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชูชาติ พรหมศิริ
นายชูชาติ พรหมศิริ
นายชูชาติ พรหมศิริ
นายชูชาติ พรหมศิริ

PR1300062060061
PR1300062060060
PR1300062060059
PR1300062060063

24/6/2019
24/6/2019
24/6/2019
26/6/2019

-

-

หน ้า 630

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7509 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายอคิลิค จานวน 7 ชิ้น
7510 ขออนุมัติจัดจ้างทาตรายาง 1 อัน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,200.00
4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ
PR0206062060007 5/6/2019
180.00

180.00 เฉพาะเจาะจง

7511 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถบัส 1 คัน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

7512 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ายาล้างท่อตัน 1 โหล

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง

31,900.00

31,900.00 เฉพาะเจาะจง

8,750.00

8,750.00 เฉพาะเจาะจง

12,840.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์

PR0206062060174

17/6/2019

-

-

นายยุทธการ จุลสารวล

PR0206062060162

17/6/2019

-

-

กังสดาลฮาร์ดแวร์

PR0206062060173

17/6/2019

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062060169

17/6/2019

-

-

นายปิยวัฒน์ สุขแสน

PR0206062060193

18/6/2019

-

-

12,840.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

PR0206062060185

18/6/2019

-

-

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน 18

PR0206062060199

19/6/2019

-

-

7517 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุโครงการ จานวน 1 งาน

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR0206062060197

19/6/2019

-

-

7518 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 3*13 เมตร พร้อม
ออกแบบและติดตัง้ จานวน 1 ป้าย
7519 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาการแสดงต้อนรับนิสิตใหม่
ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 1 งาน
7520 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุเครือ่ งกรองน้า 2 รายการ

6,400.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง

จักรกริส วัฒนศิริ

PR0206062060198

19/6/2019

-

-

71,750.00

71,750.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติธ์ ัญญา สงสกุล

PR0206062060219

21/6/2019

-

-

5,010.00

5,010.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวภารดี ศิริมาสกุล

PR0206062060258

25/6/2019

-

-

1,530.00

1,530.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาที่ซอื้ PR1500062060015
1,530 บาท

7/6/2562

-

-

7513 ขออนุมัติจัดซือ้ ครุภัณฑ์ 2 รายการ
7514 ขออนุมัติจัดซือ้ เสือ้ ยืดโปโล แขนสัน้ พร้อมปักตรา
มหาวิทยาลัย จานวน 35 ตัว
7515 ขออนุมัติจัดจ้างออกแบบและจัดทาข้อมูล คูม่ ือ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
จานวน 1 งาน
7516 ขออนุมัติจัดเช่าเต๊นท์สีเขียว จานวน 14 หลัง

7521 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารตาราหลักประกอบการสอน
วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ จานวน ๙
เล่ม

หน ้า 631

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7522 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารตาราเรียนและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนวิชาการตลาดสาหรับรัฐ
ประศาสนศาสตร์ จานวน 9 เล่ม
7523 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารตาราเรียนวิชาระเบียบวิธี
วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 25 เล่ม

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,260.00
1,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาที่ซอื้ PR1500062060017 7/6/2562
1,260 บาท
3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

7524 ขอคววามเห็นชอบในการเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน
105 เครือ่ ง ระหว่างวันที่ 1 มิย. - 31 พ.ค. 2562

189,000.00

189,000.00 เฉพาะเจาะจง

7525 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
หลอดไฟ
7526 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์
หอพักหญิง อาคารหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
7527 ขอความเห็นชอบในการจัดหมึกพิมพ์
7528 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างปรับปรุงหลังคากันสาด/
ระบบระบายอากาศและระบบถังดักไขมัน ห้องอาหาร
ชั้น 1
7529 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือเรียน

10,700.00

9,897.50 เฉพาะเจาะจง

16,650.00

16,650.00 เฉพาะเจาะจง

2,386.10
199,822.50

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาที่ซอื้ PR1500062060016
3,500 บาท

7/6/2562

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO2600062060001

5/6/2562

-

-

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส PR2600062060023
จากัด
น.ส. นิภาพร แสงสว่าง
PR2600062060018

5/6/2562

-

-

6/6/2562

-

-

2,386.10 เฉพาะเจาะจง
199,822.50 เฉพาะเจาะจง

หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค
บริษัท นิวไทป์กรุป๊ จากัด

PR2600062060017
PO2600062060002

6/6/2562
6/6/2562

-

-

483,274.60

483,274.60 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PO2600062060003

7/6/2562

-

-

7530 ขอความเห็นชอบในการจัดหาครุภัณฑ์เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จานวน 13 เครือ่ ง
7531 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ สายสัญญาณแปลงภาพ

364,000.00

364,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO2600062060004

7/6/2562

-

-

1,500.00

1,448.00 เฉพาะเจาะจง

PR2600062060029

12/6/2562

-

-

7532 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมประตูกระจก

2,180.00

2,180.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุป๊
จากัด
น.ส. นิภาพร แสงสว่าง

PR2600062060032

13/6/2562

-

-

648.00

648.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอเซียบุ๊คส จากัด

PR2600062060034

14/6/2562

-

-

PR2600062060035

14/6/2562

-

-

7533 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ หนังสือ
Insurance:Concepts&Coverage.1st/2012
7534 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ หนังสือ

11,220.00

11,220.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 632
บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จากัด

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7535 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เครือ่ งปรับอากาศอาคารเรียนวิทยาลัยนานาชาติ
7536 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมและปูทางเท้า
ชารุด
7537 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ หมึกพิมพ์
7538 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ สายไมโครโฟนและสาย
ไมโครโฟนโมโน
7539 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร
จานวน 2 เครือ่ ง
7540 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เครือ่ งปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน กอ-5374
7541 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เครือ่ งปรับอากาศ ห้อง 206 และจ้างเหมาบริการย้าย
จุดติดตัง้ ทีวีและเดินสายโทรศัพท์ภายในสานักงานและ
ห้องพักอาจารย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,424.00
3,424.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด วาย เอส เอ เอ็นจิ PR2600062060059 19/6/2562
เนียริง่ ซัพพลาย
8,500.00
8,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง
PR2600062060057 19/6/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

20,661.70
6,000.00

20,661.70 เฉพาะเจาะจง
5,460.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค
ธนาดล

PR2600062060058
PR2600062060056

19/6/2562
19/6/2562

-

-

29,104.00

29,104.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอกชนะกิจ เอ็นจิเนียริง่ จากัด PR2600062060067

24/6/2562

-

-

32,100.00

25,234.45 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR2600062060069

24/6/2562

-

-

29,746.00

29,746.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR2600062060068

24/6/2562

-

-

7542 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เครือ่ งปรับอากาศหอพักนิสิตและอาคารเรียนวิทยาลัย
นานาชาติ
7543 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
เดือนกรกฏาคม 2562
7544 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างทาสติกเกอร์ BUUIC

36,594.00

36,594.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอส ดับบลิว เซอร์วิส

PR2600062060070

25/6/2562

-

-

95,000.00

19,046.00 เฉพาะเจาะจง

นายวิทวัส สุกใส

PR2600062060083

27/6/2562

-

-

1,000.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR2600062060076

27/6/2562

-

-

7545 ขอความเห็บในการจัดจ้างซักผ้าปูที่นอน เดือน
กรกฏาคม 2562
7546 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ วัสดุใช้ในสานักงาน

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุป๊ จากัด

PR2600062060082

27/6/2562

-

-

14,980.00

14,980.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) PR2600062060077

27/6/2562

-

-

7547 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ หนังสือพิมพ์ เดือน
กรกฏาคม 2562

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเกษากร

27/6/2562

-

-

หน ้า 633

PR2600062060081

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7548 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณ์ ใช้ใน
โครงการสานสายใยขาวแดง กลุม่ ที่ 2 ประจาปี
การศึกษา 2562
7549 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ น้ามันเติมรถจักรยานยนต์
เดือนกรกฏาคม 2562
7550 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ น้าดืม่ จานวน 200 แพ็ค

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
12,000.00
12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) PR2600062060075 27/6/2562

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

9,600.00

7551 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มวาระการประชุม
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครัง้ ที่ 6/2562
7552 ขอจัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์
7553 ขออนุมัติจัดจ้างจัดทาตรายางผูบ้ ริหารบัณฑิตวิทยาลัย

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR2600062060079

27/6/2562

-

-

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

PR2600062060085

28/6/2562

-

-

1,112.80

1,112.80 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR4500062060004

10/6/2562

-

-

3,200.00
600.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง
6,000.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
ต้นบุญการพิมพ์

PR4500062060006
PR4500062060008

11/6/2562
12/6/2562

-

-

7554 ขออนุมัติจัดซือ้ กระเป๋า ปากกาและสมุดฉีก สาหรับ
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

77,040.00

77,040.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด กิฟท์ทูยู เทรดดิง้

PR4500062060012

24/6/2562

-

-

7555 ขออนุมัติจัดซือ้ น้าดืม่
7556 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสาหรับใช้งานในโครงการเสริม
ศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุน่ ใหม่
7557 ค่าจ้างจัดทานามบัตรคณบดีและรองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
7558 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมล้างทาความสะอา
เครือ่ งปรับอากาศ 3 เครือ่ ง
7559 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ ENGINEER
38000 BTU จานวน 1 เครือ่ ง
7560 ขออนุมัติจัดซือ้ หลอดตะเกียบ 5 โหล

320.00
6,888.01

320.00 เฉพาะเจาะจง
6888.01 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR4500062060016
PR4500062060018

25/6/2562
26/6/2562

-

-

1,712.00

1712 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR4500062060020

27/6/2562

-

-

5,671.00

5,671.00 เฉพาะเจาะจง

ณัฐแอร์

PR0206062070093

9/7/2562

-

-

6,527.00

6,527.00 เฉพาะเจาะจง

ณัฐแอร์

PR0206062070092

9/7/2562

-

-

7,250.00

7,250.00 เฉพาะเจาะจง

กังสดาลฮาร์ดแวร์

PR0206062070091

9/7/2562

-

-

หน ้า 634

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7561 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม
จานวน 300 รีม
7562 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในโครงการ จานวน 1 งาน
7563 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายไวนิล จานวน 2 ป้าย
7564 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเปลีย่ นมอเตอร์พัดลมชุด
เครือ่ งปรับอากาศ 1 เครือ่ ง
7565 ขออนุมัติจัดซือ้ เก้าอี้พลาสติก จานวน 200 ตัว
7566 ขออนุมัติจัดจ้างซักผ้าปูโต๊ะ 2 งาน
7567 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ ห้อง
คอมพิวเตอร์เก่า ชั้น 2 กองกิจการนิสิต 1 เครือ่ ง
7568 ขออนุมัติจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์ จานวน 1 งาน

7569 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 คัน
7570 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ชบ.288
7571 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED ขาวดา จานวน 1 เครือ่ ง
7572 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์ HP Laserjet CF283A
จานวน 2 กล่อง
7573 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ Engineer
35000 BTU 1 เครือ่ ง
7574 ขออนุมัติจัดซือ้ ขาตัง้ รูป 2 อัน
7575 ขออนุมัติจัดซือ้ รูป-กรอบ พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินี จานวน 2 รูป
7576 ค่าเช่าเวทีและเครือ่ งเสียง จานวน 1 งาน โครงการเปิด
ประตูสบู่ ้านมนุษย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้นารีรัตน์
650.00
650.00 เฉพาะเจาะจง นส.วลัญช์รัตน์ ทองระอา
6,420.00
6,420.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
สมถวิล สะทิ และ
อาพร สิริมา
ณัฐแอร์

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0206062060330 9/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0206062070173
PR0206062070172
PR0206062070175

15/7/2562
15/7/2562
15/7/2562

-

-

PR0206062070188
PR0206062070181

18/7/2562
18/7/2562

-

-

PR0206062070179

18/7/2562

-

-

58,000.00
300.00

58,000.00 เฉพาะเจาะจง
300.00 เฉพาะเจาะจง

28,890.00

28,890.00 เฉพาะเจาะจง

6,235.00

6,235.00 เฉพาะเจาะจง

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
PR0206062070205
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

19/7/2562

-

-

1,500.00
280.00
9,000.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
280.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายยุทธการ จุลสารวล
ร้านน้อยบางแสน
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062070224
PR0206062070234
PR0206062070276

22/7/2562
23/7/2562
25/7/2562

-

-

5,080.00

5,080.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062070281

25/7/2562

-

-

1,284.00

1,284.00 เฉพาะเจาะจง

ณัฐแอร์

PR0206062070280

25/7/2562

-

-

840.00
3,000.00

840.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ชลบุรี ว. พานิช
ร้าน โมเน่ต์

PR0206062070277
PR0206062070305

25/7/2562
30/7/2562

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ

PR 0206062070279 19/7/2562

-

-

หน ้า 635

นาย

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7577 ซือ้ เข็มกลัดประจาคณะ โครงการเปิดประตูสบู่ ้านมนุษย์
จานวน 1 งาน
7578 ซือ้ สปอร์ตไลท์ LED BEWON 100W จานวน 6 ชุด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง CHAKREE NAKA
PR 0206062070280 19/7/2562
7,383.00

7,383.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บ. เอพี สมาร์ท จากัด

PR 0206062070283 25/7/2562

-

-

ร้านแสนสุขการยาง

PR0206062070022

1/7/2562

-

-

7579 จ้างซ่อมรถสวัสดิการ ๘ เนื่องจากเกลียวน็อตคลายออก
ทาให้ล้อสัน่
7580 ขอซ่อมรถน้าคันใหญ่เนื่องจากถ่ายน้ามันเครือ่ ง และ
ซ่อมรถสวัสดิการ๑๐เนื่องจากถ่ายน้ามันเครือ่ ง เดิน
สายไฟหน้า ใบปัดน้าฝนและกริง่ เสียง

963.00

963.00 เฉพาะเจาะจง

24,071.79

24,071.79 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด

PO0206062070003

2/7/2562

-

-

7581 ขอซ่อมเครือ่ งไฟฉุกเฉิน อาคารหอประชุมธารง บัวศรี

4,950.00

4,950.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062070036

3/7/2562

-

-

7582 ขอซือ้ สายยางใสขนาด๒นิ้ว สาหรับใช้กับรถบรรทุกน้า

1,926.00

1,926.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062070033

3/7/2562

-

-

7583 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า

5,650.00

5,650.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062070031

3/7/2562

-

-

7584 ขอซือ้ ยางมะตอยสาหรับซ่อมแซมถนนที่ชารุด

4,975.50

4,975.50 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062070056

4/7/2562

-

-

7585 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขล-๖๘๗ ชลบุรี เนื่องจากเช็ค
ระยะ ๙๐,๐๐๐ กิโลเมตร และ รถยนต์ทะเบียน ขจ๕๗๐๐ ชลบุรี เนื่องจากระบบไฟท้ายไม่ติด

24,423.29

24,423.29 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PO0206062070005

4/7/2562

-

-

7586 ขอจ้างซ่อมรถทะเบียน ๔๐-๐๔๙๗ ชลบุรี เนื่องจากติด
ไฟสะท้อนรอบคัน เพื่อใช้ในการตรวจสภาพรถยนต์ที่
กรมขนส่งทางบก และขอเปลีย่ นตัวแยกกรองโซล่า

4,545.36

4,545.36 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด

PR0206062070081

8/7/2562

-

-

7587 ขอจ้างรถทะเบียน ๔๐-๐๙๖๔ ชลบุรี เนื่องจากเช็ค
ระบบไฟและติดไฟสะท้อนแสงรอบคัน เพื่อใช้ในการ
ตรวจสภาพรถยนต์ที่กรมขนส่งทางบก

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด

PR0206062070080

8/7/2562

-

-

หน ้า 636

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7588 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขจ-๙๘๕๗ ชลบุรี เนื่องจาก
เปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ งและเช็คตามระยะ ๑๐,๐๐๐
กิโลเมตร
7589 ขอซือ้ อุปกรณ์บารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถสวัสดิการ
และงานสาธารณูปโภค
7590 จ้างตัดต้นสน และต้นตีนเป็ด เพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์และ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากต้นไม้โค่นล้ม

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,582.81
4,582.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จากัด PR0206062070106 10/7/2562

6,676.80

6,676.80 เฉพาะเจาะจง

55,000.00

7591 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน นง-๔๓๐๘ ชลบุรี เนื่องจาก
เปลีย่ นไส้กรองอากาศและผ้าเบรค และ รถยนต์
ทะเบียน นค-๗๒๐๘ ชลบุรี เนื่องจากเปลีย่ นหลอดไฟ
กรองอากาศ และทาความสะอาดตูแ้ อร์
7592 ขอซ่อมท่อน้าทิ้งห้องน้า อาคารเรือนพักรับรอง A-B
และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ ปี
7593 ขอจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1กร1480 ชลบุรี เนื่องจาก
ยางล้อหลังแตก
7594 ขอจ้างซ่อมรถบัสปรับอากาศ ๔๐-๐๙๖๔ ชลบุรี
เนื่องจากระบบเบรกไฟฟ้าไม่ทางาน
7595 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน นค-๗๒๐๘ ชลบุรี เนื่องจากล้อ
มีเสียงดังขณะปฏิบัติหน้าที่
7596 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขค-๕๓๙๑ ชลบุรี เนื่องจาก
ช่วงล่างมีเสียงดังขณะปฏิบัติงาน
7597 ขอซ่อมรถทะเบียน ๔๐-๐๔๙๙ ชลบุรี เนื่องจากถ่าย
น้ามันเครือ่ ง เช็คระบบไฟและระบบเบรก และรถ
ทะเบียน ๔๐-๐๖๙๘ ชลบุรี เนื่องจากเช็คระบบไฟรอบ
คัน
7598 ขอจ้างซ่อมประตูกระจก ห้องงานออกแบบ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062070122

11/7/2562

-

-

55,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ประกอบทรัพย์
คลีน เซอร์วิส

PO0206062070009

11/7/2562

-

-

11,823.50

11,823.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PO0206062070010

12/7/2562

-

-

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ เสียงสังข์

PO0206062070014

23/7/2562

-

-

770.00

770.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาคมเจริญยนต์ จากัด

PR0206062070211

21/7/2562

-

-

42,884.53

42,884.53 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สแกนสยาม บริการ จากัด

PR0206062070210

21/7/2562

-

-

8,634.90

8,634.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR0206062070228

22/7/2562

-

-

80,536.23

80,536.23 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จากัด

PO0206062070011

23/7/2562

-

-

29,583.36

29,583.36 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด

PO0206062070012

23/7/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวิทูร กษมานนท์

PR0206062070235

23/7/2562

-

-

หน ้า 637

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7599 ขอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศห้อง KB205 KB304 KB307
และ KB401
7600 ขอจ้างทาป้ายไวนิล ร.๑๐ เพื่อติดตัง้ บริเวณหน้า
มหาวิทยาลัยแทนของเดิมที่สีจือจาง
7601 ขอซ่อมเครือ่ งเติมอากาศบนผิวน้า บริเวณสวน
นันทนาการ
7602 ขอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ ณ ห้องไฟฟ้า
7603 ขอซ่อมลิฟท์อาคาร QS1 ตัว P1 และ P2

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
37,236.00
37,236.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์
PO0206062070015 27/7/2562
800.00 เฉพาะเจาะจง

14,760.00

ข้อเสนอแนะ

-

-

นางสาววลัญช์รัตน์ ทองระอา

PR0206062070282

25/7/2562

-

-

14,760.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PO0206062080004

6/8/2562

-

-

15,194.00
32,528.00

15,194.00 เฉพาะเจาะจง
32,528.00 เฉพาะเจาะจง

ณัฐแอร์
PO0206062080005
บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จากัด PO0206062080003

6/8/2562
6/8/2562

-

-

7604 ขอซ่อมรถแทรกเตอร์ ต-๒๒๓๖ ชลบุรี เนื่องจาก
แผ่นคลัทซ์ชารุด
7605 จ้างรือ้ สาย ปักเสาไฟฟ้า พร้อมดึงเสาไฟแรงต่า

12,519.00

12,519.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขการยาง

PO0206062080002

3/8/2562

-

-

36,500.00

36,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุมารี เนื่องจานงค์

PR0206062070311

31/7/2562

-

-

7606 ขอจ้างซ่อมรถสวัสดิการ 11 เนื่องจากระบบไฟภายใน
รถและระบบไฟเครือ่ งช๊อต ทาให้สายไฟไหม้จึงต้อง
เปลีย่ นสายไฟและชุดสายไฟเครือ่ งยนต์ใหม่ทั้งหมด

62,336.06

62,336.06 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด

PO0206062070017

31/7/2562

-

-

7607 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมบารุงรักษาและเบิกเงินค่าจ้าง
ซ่อมแซมบารุงรักษาหมายเลขทะเบียน กค 3602 สก
หมายเลขครุภัณฑ์ 5403002010002
7608 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุสาหรับจัดโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตและวันนัดพบผูป้ กครอง ประจาปี
การศึกษา 2562

17,400.00

17,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผูจ้ าหน่ายโต PR0209062070001
โยต้า จากัด

2/7/2019

-

-

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบี.พี.เพื่อนนักเรียน
บ.ล้านแชมป์อิงค์เจ็ท จากัด
นายอภินันท์ มีเพียร

PR0209062070002

4/7/2019

-

-

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

ต้นกล้าก๊อปปี้

PR0209062070003

4/7/2019

-

-

7609 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสรุป
โครงการปฐมนิเทศนิสิตและวันนัดพบผูป้ กครอง
ประจาปีการศึกษา 2562

800.00

ปัญหำและอุปสรรค

หน ้า 638

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7610 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างขนย้ายสุนัขจรจัดเพื่อ
นาไปยังสถานพักพิงสุนัขจรจัด กรมปศุสัตว์ จังหวัด
บุรีรัมย์
7611 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซม
รถบัส ปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน 40-0520 ชลบุรี

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.อ.ธีระยุทธ หารพรม
PR0209062070016 8/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5,800.00

5,800.00 เฉพาะเจาะจง

.อู่วงค์สวัสดิบ์ ริการ

PR0209062070020

24/7/2019

-

-

7612 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าเก็บขยะมูลฝอย
ประจาเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2562
7613 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าใบสัง่ จ่ายน้ามัน จานวน 2
เล่ม
7614 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้าดืม่ ถัง จานวน 7 ถัง

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

สานักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร

PR0209062070024

25/7/2019

-

-

80.00

80.00 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตรวัฒนานครจากัด

PR0209062070027

26/7/2019

-

-

112.00

112.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมชาติ โพธิศ์ รี

PR0209062070025

26/7/2019

-

-

7615 ขออนุมัติจ้างและขอเบิกเงินค่าจ้างทากุญแจสารอง
หอพักนิสิตชาย นิสิตหญิง จานวน 91 ดอก
7616 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเปลีย่ นรางกระจกรถหก
ล้อ หมายเลขทะเบียน 40-0511 ชบ
7617 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุซ่อมแซมงานภาคสนาม

3,640.00

3,640.00 เฉพาะเจาะจง

คลีนิคกุญแจ

PR0209062070026

26/7/2019

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเค.ที ออโต้เซอร์วิส

PR0209062070033

31/7/2019

-

-

1,214.45

1,214.45 เฉพาะเจาะจง

แสงทิพย์การไฟฟ้า

PR0209062070035

31/7/2019

-

-

7618 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ของงาน
โสตทัศนูปกรณ์สาหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน
7619 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซม
เครือ่ งปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 5401014040237

8,224.00

8,224.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บี พี เพื่อนนักเรียน

PR0209062070036

31/7/2019

-

-

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง

พุทธชาติซัพพลาย

PR0209062070034

31/7/2019

-

-

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PR0218062070009

8/7/2562

-

-

30,150.00

30,150.00 เฉพาะเจาะจง

กังสดาลฮาร์ดแวร์

PR0218062070004

8/7/2562

-

-

7620 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมพัดลมโคจร หอพักเทา-ทอง 2
7621 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ จานวน 8 ชนิด

หน ้า 639

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7622 ขออนุมัติจ้างซ่อมฝ้าฉาบเรียบพร้อมทาสี หอพักเทาทอง 3 ห้อง B509 และ B519
7623 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 2 ชนิด
7624 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์
7625 ขออนุมัติจ้างซ่อมประตูกระจกอลูมิเนียม ประตูทางเข้า
หอพักเทา-ทอง 4
7626 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4
7627 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้า
ห่ม หอพักเทา-ทอง 1
7628 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศหอพัก
เทา-ทอง 3
7629 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศหอพัก
เทา-ทอง 1
7630 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้า
ห่ม หอพักเทา-ทอง 3
7631 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หอพัก
เทา-ทอง 2
7632 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศหอพัก
เทา-ทอง 4
7633 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้าประปาหอพักเทาทอง 2
7634 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ จานวน 1 ชนิด ในโครงการทาบุญ
หอพัก ประจาปีการศึกษา 2562
7635 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ จานวน 5 ชนิด ในโครงการทาบุญ
หอพัก ประจาปีการศึกษา 2562
7636 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 7 ชนิด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,600.00
9,600.00 เฉพาะเจาะจง นายคมกฤช นิ่มนวล
PR0218062070006 8/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

495.00
15,250.00
5,000.00

495.00 เฉพาะเจาะจง
15,250.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
นายเทิดศักดิ์ รัศมี

PR0218062070007
PR0218062070008
PR0218062070005

8/7/2562
8/7/2562
8/7/2562

-

-

10,272.00

10,272.00 เฉพาะเจาะจง

PR0218062070014

9/7/2562

-

-

2,451.00

2,451.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
ร้านบางแสนวอช

PR0218062070013

9/7/2562

-

-

44,057.25

44,057.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จากัด

PR0218062070029

18/7/2562

-

-

20,811.50

20,811.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จากัด

PR0218062070028

18/7/2562

-

-

1,883.00

1,883.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบางแสนวอช

PR0218062070026

18/7/2562

-

-

3,168.00

3,168.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบางแสนวอช

PR0218062070027

18/7/2562

-

-

22,523.50

22,523.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จากัด

PR0218062070031

22/7/2562

-

-

31,600.00

31,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมชาย จาปาบุรี

PR0218062070030

22/7/2562

-

-

260.00

260.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้หยก

PR0218062070034

23/7/2562

-

-

2,445.00

2,445.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสิริธรรม์

PR0218062070033

23/7/2562

-

-

5,239.79

5,239.79 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกมาท จากัด

PR0218062070032

23/7/2562

-

-

หน ้า 640

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7637 ขออนุมัติจ้างเหมาค่าเช่ารถตู้ (โครงการบริการวิชาการ
วันที่ 8-18 ก.ค. 2562)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
27,500.00
27,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพศิน สมพงษ์/
ราคา โครงการบริการวิชาการ 2/7/2562
จ้าง 27,500 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

7638 ขออนุมัติจ้างเหมาค่าเช่ารถตู้ (โครงการบริการวิชาการ
วันที่ 8-18 ก.ค. 2562)

27,500.00

27,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายวิมล ภิรมย์ชื่น/
จ้าง 27,500 บาท

ราคา โครงการบริการวิชาการ 2/7/2562

-

-

7639 ขออนุมัติจ้างเหมาค่าเช่ารถตู้ (โครงการบริการวิชาการ
วันที่ 8-18 ก.ค. 2562 ต่างประเทศ)

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

Nguyen Duy Tien/
ราคาจ้าง 9,500 บาท

โครงการบริการวิชาการ 2/7/2562

-

-

7640 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งไทยธรรม และเทียนพรรษาพร้อม
ขาตัง้ (โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย:ถวายเทียน
พรรษา ประจาปี 2562 ในวันที่ 11 ก.ค. 2562 ณ วัด
เก่าโบราณ ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี)

6,150.00

6,150.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์/
ซือ้ 6,150 บาท

PR0300062070030

9/7/2562

-

-

7641 ขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการต่อเทียน
และปฏิญาณตนลูกรพีบูรพา ณ อาคารโภชนาคาร วันที่
15 สิงหาคม พ.ศ. 2562
7642 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด
3x1 เมตร (โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย:ถวาย
เทียนพรรษา ประจาปี 2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
ณ วัดเก่าโบราณ ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี)

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน THE FLOWER BLOOM/ ราคา PR0300062070033
จ้าง 8,000 บาท

9/7/2562

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ/ ราคา PR0300062070028
จ้าง 1,000 บาท

9/7/2562

-

-

7643 ขออนุมัติจ้างทาใบปฏิญาณตน โครงการต่อเทียนและ
ปฏิญาณตนลูกรพีบูรพา ณ อาคารโภชนาคาร วันที่ 15
สิงหาคม พ.ศ. 2562
7644 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์ โครงการต่อเทียนและปฏิญาณ
ตนลูกรพีบูรพา ณ อาคารโภชนาคาร วันที่ 15 สิงหาคม
พ.ศ. 2562

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบีเอสเอ/
ราคาจ้าง 2,000 บาท

PR0300062070040

9/7/2562

-

-

2,855.00

2,855.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด,
PR0300062070035
ร้านสิริธรรม์ และนายพีรพล ธนู
วัฒนา/
ราคาซือ้
2,855 บาท

9/7/2562

-

-

หน ้า 641

ราคา

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7645 ขออนุมัติจ้างเหมาทาความสะอาด โครงการต่อเทียน
และปฏิญาณตนลูกรพีบูรพา ณ อาคารโภชนาคาร วันที่
15 สิงหาคม พ.ศ. 2562
7646 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์, หมึกพิมพ์ HP และ
หมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร
7647 ขออนุมัติจัดจ้างทาสมุดคาตอบ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์
7648 ขออนุมัติจัดเช่าห้องประชุม (โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ณ
โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่าง
วันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
7649 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์ทาความสะอาดของณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
7650 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการบริการวิชาการ
อบต.หนองรี)
7651 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการ อบต.หนองรี)
7652 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์แบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการ อบต.หนองรี)
7653 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการบริการวิชาการ
เทศบาลตาบลทับมา)
7654 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการ เทศบาลตาบลทับมา)
7655 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์แบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการ เทศบาลตาบลทับมา)
7656 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการบริการวิชาการ
เทศบาลเมืองศรีราชา ความผูกพัน)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมานพ แก้วมณี/
ราคา PR0300062070038 9/7/2562
จ้าง 1,000 บาท
98,500.00

98,500.00 เฉพาะเจาะจง

60,990.00

60,990.00 เฉพาะเจาะจง

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง

12,066.03

12,066.03 เฉพาะเจาะจง

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/
ราคา PO0300062070001
ซือ้ 98,500 บาท
บริษัท โฮ่โกะ เพรส จากัด/ ราคา PO0300062070002
จ้าง 60,990 บาท
โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา/ PO0300062070004
ราคาเช่า 21,000 บาท

11/7/2562

-

-

12/7/2562

-

-

18/7/2562

-

-

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)/
ราคาซือ้ 12,066.03 บาท
น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ/
ราคาจ้าง 1,200 บาท
น.ส.รัตน์ดาวรรณ ถนอมรอด/
ราคาจ้าง 10,000 บาท
น.ส.รัตน์ดาวรรณ ถนอมรอด/
ราคาจ้าง 10,000 บาท
น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ/
ราคาจ้าง 800 บาท
น.ส.สโรชา ทนแก้ว/
ราคาจ้าง 10,000 บาท
น.ส.สโรชา ทนแก้ว/
ราคาจ้าง 6,500 บาท
น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ/
ราคาจ้าง 800 บาท

18/7/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7657 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการ เทศบาลเมืองศรีราชา ความผูกพัน )
7658 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการ เทศบาลเมืองศรีราชา ความผูกพัน )
7659 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์แบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการ เทศบาลเมืองศรีราชา ความผูกพัน )
7660 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการบริการวิชาการ
เทศบาลเมืองศรีราชา)
7661 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการเทศบาลเมืองศรีราชา)
7662 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการเทศบาลเมืองศรีราชา)
7663 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์แบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการเทศบาลเมืองศรีราชา)
7664 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการบริการวิชาการ
เทศบาลตาบลน้าคอก)
7665 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการเทศบาลตาบลน้าคอก)
7666 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์แบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการเทศบาลตาบลน้าคอก)
7667 ขออนุมัติจ้างเหมาค่าเช่ารถตู้ (โครงการบริการวิชาการ
วันที่ 28 ก.ค. - 3 ส.ค. 2562)
7668 ขออนุมัติจ้างเหมาค่าเช่ารถตู้ (โครงการบริการวิชาการ
วันที่ 28 ก.ค. - 3 ส.ค. 2562)
7669 ขออนุมัติจัดซือ้ พวงมาลา (โครงการพานิสิตเข้าร่วมงาน
วันรพี 62 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดชลบุรี วันที่
7 สิงหาคม พ.ศ. 2562)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
7,000.00
7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ญาธนาตย์ รัตนะนาวา/
ราคาจ้าง 7,000 บาท
7,000.00
7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.หัสรา ทองกลาง/
ราคา
จ้าง 7,000 บาท
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ญาธนาตย์ รัตนะนาวา/
ราคาจ้าง 10,000 บาท
4,550.00
4,550.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ/
ราคาจ้าง 4,550 บาท
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ญาธนาตย์ รัตนะนาวา/
ราคาจ้าง 10,000 บาท
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.หัสรา ทองกลาง/
ราคา
จ้าง 10,000 บาท
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.หัสรา ทองกลาง/
ราคา
จ้าง 10,000 บาท
800.00
800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ/
ราคาจ้าง 800 บาท
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพันธ์ ผดุงการณ์/
ราคาจ้าง 10,000 บาท
6,500.00
6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพันธ์ ผดุงการณ์/
ราคาจ้าง 6,500 บาท
22,500.00
22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย จันลา/
ราคา
จ้าง 22,500 บาท
22,500.00
22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย พุทธวา/
ราคาจ้าง 22,500 บาท
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิไล ไทยเจริญ/
ราคา
จ้าง 2,000 บาท
หน ้า 643

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 22/7/2562

-

-

PR0300062070079

-

-

23/7/2562

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7670 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (โครงการพานิสิต
เข้าร่วมงานวันรพี 62 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัด
ชลบุรี วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
7671 ขออนุมัติเช่าห้องประชุม (โครงการฝึกอบรมสัมมนานัก
กิจกรรมคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ประจาปีการศึกษา 2562 วันที่ 26-28 ก.ค. 62
ณ โรงแรมรอยัล พลา คลิฟ บีช รีสอร์ท จ.ระยอง)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,000.00
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษฎา ศรีสาอางค์/ ราคา PR0300062070078 23/7/2562
ซือ้ 9,000 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง

โรงแรมรอยัล พลาคลิฟ บีช
รี
สอร์ท / ราคาเช่า 36,000 บาท

PO0300062070006

23/7/2562

-

-

1,250.00

1,250.00 เฉพาะเจาะจง

โครงการบริการวิชาการ 24/7/2562

-

-

25,977.00

25,977.00 เฉพาะเจาะจง

PO0300062070007

24/7/2562

-

-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

PR0300062070089

24/7/2562

-

-

7675 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจาเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2562
7676 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร A4 (โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ (เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา)
นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ประจาปี
การศึกษา 2562 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา
08.30-12.00 น. ณ ห้อง 603 อาคารสหศึกษา คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0300062070091

24/7/2562

-

-

308.00

308.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา/
ราคาซือ้ 1,250 บาท
ร้าน ศ.ประภัสสร/
ราคา
ซือ้ 25,977 บาท
ร้าน 168 คาร์แคร์/
ราคาจ้าง 800 บาท
น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ/
ราคาจ้าง 8,000 บาท
น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ/
ราคาจ้าง 308 บาท

PR0300062070094

25/7/2562

-

-

7677 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2562

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนิภา อิศรานันนทศิริ/
ราคาจ้าง 9,500 บาท

PR0300062070092

25/7/2562

-

-

7672 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก (โครงการบริการวิชาการ
วันที่ วันที่ 28 ก.ค. - 3 ส.ค. 2562)
7673 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์ช่างของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์
7674 ขออนุมัติจ้างบริการล้างรถ จานวน 3 คัน

หน ้า 644

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7678 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
คอมพิวเตอร์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
7679 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคลของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2562
7680 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประา
สัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2562
7681 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการบริการวิชาการ
อบต.สานักท้อน)
7682 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการ อบต.สานักท้อน)
7683 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์แบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการ อบต.สานักท้อน)
7684 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการบริการวิชาการ
เทศบาลตาบลบางพระ ความผูกพัน)
7685 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการ เทศบาลตาบลบางพระ ความผูกพัน )
7686 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์แบบสอบถาม (โครงการบริการ
วิชาการ เทศบาลตาบลบางพระ ความผูกพัน )
7687 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร A4 หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
7688 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ/
PO0300062070010 25/7/2562
ราคาจ้าง 10,000 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสดิ์/
ราคาจ้าง 10,500 บาท

PO0300062070008

25/7/2562

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายบูรพา แก้วแหวน/
ราคาจ้าง 10,000 บาท

PO0300062070009

25/7/2562

-

-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

25/7/2562

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

25/7/2562

-

-

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

25/7/2562

-

-

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

25/7/2562

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

25/7/2562

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ/
โครงการบริการวิชาการ
ราคาจ้าง 800 บาท
น.ส.นภากานต์ เลิศวิไล/
โครงการบริการวิชาการ
ราคาจ้าง 10,000 บาท
น.ส.นภากานต์ เลิศวิไล/
โครงการบริการวิชาการ
ราคาจ้าง 6,500 บาท
น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ/
โครงการบริการวิชาการ
ราคาจ้าง 1,200 บาท
น.ส.สมัชญา เลีย่ งฮะ/
ราคา โครงการบริการวิชาการ
จ้าง 10,000 บาท
น.ส.สมัชญา เลีย่ งฮะ/
ราคา โครงการบริการวิชาการ
จ้าง 10,000 บาท

25/7/2562

-

-

2,335.20

2,335.20 เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ/ ราคา PR0300062070098
จ้าง 2,335.20 บาท

26/7/2562

-

-

83,460.00

83,460.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี PO0300062070011
จากัด/
ราคาซือ้
83,460 บาท
หน ้า 645

31/7/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7689 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้(มหาวิทยาลัยบูรพา-ท่าอากาศ
ยานดอนเมือง)
7690 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ (จังหวัดสกลนคร จังหวัด
นครพนม จังหวัดมุกดาหาร)
7691 ขอซือ้ เอ็กซืเทอร์นอลฮาร์ดดิสก์ 2TB จานวน 1 เครือ่ ง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ คิดดี
PR0500062070009 3/7/2562
10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

3,150.01

3,150.01 เฉพาะเจาะจง

520.00

520.00 เฉพาะเจาะจง

7693 ขอจ้างเหมาบริการรถตู้

3,800.00

7694 ขอจ้างทาป้ายไวนิล
7695 ขอซือ้ หมึกพิมพ์
7696 ขอซือ้ หมึกพิมพ์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ทัวร์สีรงุ้ จากัด

PO0500062070001

4/7/2562

-

-

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0500062070037

4/7/2562

-

-

บริษัท ชัยเจริญ เทรดดิง้ 2015 จากัด PR0500062070036

4/7/2562

-

-

3,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายโสภณ คิดดี

PR0500062070035

4/7/2562

-

-

1,900.00
3,600.00

1,900.00 เฉพาะเจาะจง
3,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0500062070046
PR0500062070073

9/7/2562
12/7/2562

-

-

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0500062070072

12/7/2562

-

-

39,204.80
13,952.80

39,204.80 เฉพาะเจาะจง
13,952.80 เฉพาะเจาะจง

PO0500062070004
PO0500062070005

18/7/2562
18/7/2562

-

-

7699 ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์

5,700.00

5,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหธุรกิจ จากัด
บริษัท อินฟินิตี้ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์
มาเกตติง้ จากัด
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0500062070071

12/7/2562

-

-

7700 ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

PR0500062070070

12/7/2562

-

-

580.00

580.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0500062070077

12/7/2562

-

-

600.00
81,900.00
240.00
3,000.00

600.00 เฉพาะเจาะจง
81,900.00 เฉพาะเจาะจง
240.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกมล การกุญแจ
วินเทค พริน้
ร้านแสนสุขกราฟฟิค
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0500062070074
PO0500062070003
PR0500062070069
PR0500062070064

12/7/2562
18/7/2562
12/7/2562
12/7/2562

-

-

7692 ขอซือ้ แล็คซีน ขนาด 1.5 นิ้ว เข้าสต๊อก

7697 ขอซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จานวน 2 รายการ
7698 ขอจ้างทาสีตู้

7701 ขอซือ้ ตูร้ ับความคิดเห็น สีแดงและสีน้าเงิน
7702
7703
7704
7705

ขอปั๊มกุญแจ
ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ Xerox
จ้างทาตรายาง
ขอซือ้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 8 พอร์ต

หน ้า 646

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7706 งานซ่อมแซมพื้นห้อง
7707 ขอซือ้ วัสดุก่อสร้างจานวน 4 รายการ
7708 ขอซือ้ รูปพร้อมกรอบรัชกาลที่ 10 และราชินี
7709 ขอซือ้ เครือ่ งยิงบอร์ด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
99,636.26
99,636.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิตี้ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ PO0500062070002 18/7/2562
มาเกตติง้ จากัด
4,600.00
4,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ
PR0500062070080 15/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

6,000.00
3,100.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,100.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านทีแปงกรอบรูป
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0500062070082
PR0500062070102

18/7/2562
22/7/2562

-

-

7710 ขอซือ้ ผงหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร
7711 ขอซือ้ ถ่านขนาด AA สาหรับใส่นาฬิกา

74,900.00
400.00

74,900.00 เฉพาะเจาะจง
400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊อปปี้ จากัด
บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดดิง้ จากัด

PO0500062070008
PR0500062070106

24/7/2562
22/7/2562

-

-

7712 ตรายาง 2 อัน
7713 ขอซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร 500 รีม

80.00
43,870.00

80.00 เฉพาะเจาะจง
43,870.00 เฉพาะเจาะจง

PR0500062070109
PO0500062070006

22/7/2562
24/7/2562

-

-

7714 ขอซือ้ หมึกพิมพ์

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขกราฟฟิค
บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0500062070101

22/7/2562

-

-

7715 ขอซือ้ กรวยกระดาษ

7,490.00

7,490.00 เฉพาะเจาะจง

PR0500062070103

22/7/2562

-

-

7716 ขอซือ้ วัสดุเข้าสต๊อก 4 รายการ

4,600.00

4,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PR0500062070108

22/7/2562

-

-

7717 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรพาภาษาไทย

8,050.00

8,050.00 เฉพาะเจาะจง

นายพลรัฐ เชษฐ์ปจิฉิม และ นางสาว PR0500062070112
วรรณา เชื้อฮ้อ

22/7/2562

-

-

7718 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรพาภาษาไทย
7719 จ้างติดตัง้ ม่านปรับแสงห้อง QS2-603

13,750.00
20,846.40

13,750.00 เฉพาะเจาะจง
20,846.40 เฉพาะเจาะจง

PO0500062070011
PO0500062070010

24/7/2562
24/7/2562

-

-

7720
7721
7722
7723

500.00
300.00
27,650.00
4,200.00

500.00 เฉพาะเจาะจง
300.00 เฉพาะเจาะจง
27,650.00 เฉพาะเจาะจง
4,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายวันธวัช เรืองศรี
บริษัท อินฟินิตี้ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์
มาเกตติง้ จากัด
นางวนิดา ศุภฤทธิ์
นางวนิดา ศุภฤทธิ์
บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดดิง้ จากัด
นางวนิดา ศุภฤทธิ์

PR0500062070110
PR0500062070111
PO0500062070007
PR0500062070134

22/7/2562
22/7/2562
24/7/2562
25/7/2562

-

-

จ้างทาป้ายชื่อพลาสติกติดผนัง
จ้างทาป้ายติดผนัง
ขอซือ้ วัสดุสานักงานเข้าสต๊อก 16 รายการ
จ้างทาป้ายชื่อพลาสติกติดผนัง

หน ้า 647

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
7724
7725
7726
7727
7728

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ขอซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ขอซือ้ เคสสาหรับ iPad
ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP และ Kyocera
ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP , Kyocera
ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP

7729 ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง
15,065.60
15,065.60 เฉพาะเจาะจง
12,300.00
12,300.00 เฉพาะเจาะจง
10,100.00
10,100.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท สหธุรกิจ จากัด
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0500062070144 25/7/2562
PO0500062070016 1/8/2562
PO0500062070014 1/8/2562
PO0500062070013 1/8/2562
PR0500062070148 25/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0500062070132

25/7/2562

-

-

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง

7730 ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์
7731 ขอซือ้ หนังสือจิตวิทยา

24,400.00
20,932.80

24,400.00 เฉพาะเจาะจง
20,932.80 เฉพาะเจาะจง

วินเทค พริน้
PO0500062070015
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PO0500062070017

1/8/2562
1/8/2562

-

-

7732 ขอซือ้ วัสดุสานักงานเข้าสต๊อก 2 รายการ
7733 ขอซือ้ วัสดุสานักงาน 10 รายการ

10,200.00
3,844.93

10,200.00 เฉพาะเจาะจง
3,844.93 เฉพาะเจาะจง

หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PO0500062070012
PR0500062070147

1/8/2562
25/7/2562

-

-

7734 ขอซือ้ วัสดุ-อุปกรณ์ 3 รายการ

320.00

320.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PR0500062070145

25/7/2562

-

-

7735 ขอซือ้ ซองพลาสติก 1 กระดุม F4

240.00

240.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PR0500062070135

25/7/2562

-

-

90,950.00

90,950.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วี. เจ. พริน้ ติง้

PO0500062070018

1/8/2562

-

-

720.00
17,976.00
5,751.25

720.00 เฉพาะเจาะจง
17,976.00 เฉพาะเจาะจง
5,751.25 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขกราฟฟิค
ธีรพงศ์ การช่าง
บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด

PR0500062070131
PO0500062070019
PR0600062070009

25/7/2562
30/7/2562
1/7/2019

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายประกิจ ท้วมพงษ์

PR0600062070027

1/7/2019

-

-

535

535 เฉพาะเจาะจง

PR0600062070004

1/7/2019

-

-

PR0600062070011

1/7/2019

-

-

7736 ขอจ้างพิมพ์วารสารปีที่ 27 ฉบับที่ 55 เดือน กันยายนธันวาคม 2562
7737 ขอจ้างทาตรายาง จานวน 5 อัน
7738 จ้างเปลีย่ นกระจกติดตาย 14 บาน
7739 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ
7740 ขออนุมัติเช่ารถตู้
7741 ขออนุมัติซอื้
7742 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

21,025.50

บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้
แมเนจเมนท์ จากัด
21,025.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เค แลบอราทอรี
(ประเทศไทย) จากัด
หน ้า 648

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7743 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,950.00
4,950.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริน้
PO0600062070001 1/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

7744 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

2,354.00

2,354.00 เฉพาะเจาะจง

บ.เจเคกรุป๊ เทรดดิง้ จากัด

PR0600062070005

1/7/2019

-

-

7745 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด

PR0600062070017

1/7/2019

-

-

7746 ขออนุมัติซอื้

4,080.00

4,080.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0600062070018

1/7/2019

-

-

7747 ขออนุมัติซอื้

461

461 เฉพาะเจาะจง

PR0600062070028

2/7/2019

-

-

6,300.00

6,300.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600062070049

2/7/2019

-

-

7749 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง

PO0600062070003

2/7/2019

-

-

7750 ซ่อมเครือ่ งปั่นไฟฟ้า

43,977.00

43,977.00 เฉพาะเจาะจง

PO0600062070002

2/7/2019

-

-

7751 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสุกัญญา จีนเมือง,
บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอรี่ จากัด
และ ร้าน SP Print
เอ็น เอ็น อีซปี่ ริน๊ ,
www.paiprint.com
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท นาย เทคนิค แอนด์ ซัพพลาย
จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600062070040

2/7/2019

-

-

7752 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600062070031

2/7/2019

-

-

7753 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ไพริน หอมหวล

PR0600062070039

2/7/2019

-

-

695.00

695.00 เฉพาะเจาะจง

อาร์เอสจี พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ PR0600062070048
,บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด,
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

2/7/2019

-

-

7748 ถ่ายเอกสารและโบชัวร์ A4

7754 วัสดุสานักงาน 11 รายการ

หน ้า 649

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7755 วัสดุอื่นๆ
7756 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,700.00
5,700.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค
PR0600062070043 2/7/2019
5,050.00

5,050.00 เฉพาะเจาะจง

46,224.00

7758 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ
7759 เครือ่ ง power supply ครุภัณฑ์เลขที่ 77400014/47

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600062070032

2/7/2019

-

-

46,224.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซายน์ลูชั่น จากัด

PO0600062070004

2/7/2019

-

-

3,060.20

3,060.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีที เคมีคอล จากัด

PR0600062070030

2/7/2019

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายระพินฮะสุน

PR0600062070069

3/7/2019

-

-

7760 เครือ่ ง Spectrophotometerครุภัณฑ์เลขที่
66302691/43
7761 หมึกเครือ่ งพิมพ์ CE278A

10,243.11

10,243.11 เฉพาะเจาะจง

PR0600062070067

3/7/2019

-

-

6,120.00

6,120.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600062070055

3/7/2019

-

-

7762 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ

12,807.90

12,807.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด

PR0600062070059

3/7/2019

-

-

7763 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ

7,094.10

7,094.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จากัด PR0600062070057

3/7/2019

-

-

7764 วัสดุน้าดืม่

4,235.00

4,235.00 เฉพาะเจาะจง

น้าดืม่ บ้านและสวน

PR0600062070070

3/7/2019

-

-

7765 วัสดุ

5,325.00

5,325.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

PR0600062070082

3/7/2019

-

-

7766 ซ่อมเครือ่ งพิมพ์เอกสาร 561500201000040ซ่อมเครือ่
คอมพิวเตอร์ 551500301000119
7767 ซ่อมกล้องจุลทรรศน์

7,300.00

7,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600062070061

3/7/2019

-

-

92,747.60

92,747.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คาร์ล ไซส์ส จากัด

PO0600062070005

3/7/2019

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิตุนั
ติ นท์ จอมทอง

PR0600062070060

3/7/2019

-

-

7757 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

7768 จ้างเหมาบริการจัดทาตัดต่อคลิปวิดีโอ

หน ้า 650

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7769 ค่าเช่ารถตู้
7770 เครือ่ งไมโครเพลส รีดเดอร์ 5408063010006

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,900.00
2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์
PR0600062070065 3/7/2019
5,671.00

5,671.00 เฉพาะเจาะจง

7771 ขออนุมัติซอื้ ชุดทดลองสมบัติของ Liquid Cystal

42,800.00

7772 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม
จานวน 200 รีม
7773 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งปรับอากาศ

บริษัท ไบโอแอคทีฟ จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0600062070063

3/7/2019

-

-

42,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวแลมบ์ดา ไซเอนทิฟิค จากัด PO0600062070007

3/7/2019

-

-

18,832.00

18,832.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR0600062070062

3/7/2019

-

-

56,980.00

56,980.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PO0600062070006

3/7/2019

-

-

7774 ขออนุมัติซอื้

400

400 เฉพาะเจาะจง

แสนสุขปริน้ ท์ตงิ้

PR0600062070094

4/7/2019

-

-

7775 ขออนุมัติซอื้

5,131.00

5,131.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0600062070095
, ร้านป้ายจ๋า, ตะวันออกสติก๊ เกอร์,
ร้านกุญแจทอง, ร้านสมประสงค์,
นางสุกัญญา จีนเมือง, ร้านสุภรณ์
ทิพย์, บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอรี่ จากัด

4/7/2019

-

-

7776 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์ เครือ่ งชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตาแหน่ง

20,865.00

20,865.00 เฉพาะเจาะจง

PO0600062070009

4/7/2019

-

-

7777 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์ เครือ่ งปั่นเหวีย่ งตกตะกอน
ความเร็วสูง
7778 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ- จานวน 29 รายการ

62,595.00

62,595.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีเคอาร์ ไซเอนซ์ แอนด์
เซอร์วิส จากัด
บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค จากัด

PO0600062070010

4/7/2019

-

-

9,831.00

9,831.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านถ่ายเอกสาร 45 สตางค์, คุณสุ
กัญญา จีนเมือง, ร้านลูน้าเซอร์วิส,
ร้านเอสพี ปริน้ ท์, ร้านเยสท์ซีร็อก,
ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์

PR0600062070093

4/7/2019

-

-

หน ้า 651

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7779 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ-จานวน 21 รายการ

7780 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,334.00
9,334.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทา ไม้พันธุ์ ,ร้านเจียบฮวด, PR0600062070091 4/7/2019
ร้านคุณดวงฤดี วงศ์ศรีหทัย,ร้าน ศ.
ประภัสสร ,ร้านน้าดืม่ บ้านและสวน
9,009.40

9,009.40 เฉพาะเจาะจง

7781 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน จานวน 27 รายการ

10,222.00

10,222.00 เฉพาะเจาะจง

7782 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่น 13 รายการ (วัสดุรายวิชา
แอลกอฮอล์ฯ)
7783 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่น 3 รายการ (สารเคมี)

5,020.00

5,020.00 เฉพาะเจาะจง

3,816.69

3,816.69 เฉพาะเจาะจง

29,580.00

7785 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท กิบไทย จากัด

PR0600062070083

4/7/2019

-

-

PR0600062070092

4/7/2019

-

-

PR0600062070088

4/7/2019

-

-

PR0600062070086

4/7/2019

-

-

29,580.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
ร้าน Liqour Land และ พันธุธ์ ัช
ด่านธนดล
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส. ซายน์
อุปกรณ์เคมี
นิวทาวน์ เทคนิค

PR0600062070087

4/7/2019

-

-

5,250.00

5,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600062070084

4/7/2019

-

-

7786 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการอื่น -เครือ่ งตูป้ ลอดเชื้อ

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรชั่น จากัด

PR0600062070115

8/7/2019

-

-

7787 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ-หมึกเครือ่ งพิมพ์ 5 กล่อง

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0600062070114

8/7/2019

-

-

7788 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่น-จานวน 1 รายการ

3,638.00

3,638.00 เฉพาะเจาะจง

8/7/2019

-

-

7789 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ - วัสดุสานักงาน 3 รายการ

6,580.50

6,580.50 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซายน์ติฟิคเคมีคอ PR0600062070117
ลซัพพลาย
บริษัท ชัยเจริญ เทรดดิง้ 2015 จากัด PR0600062070100

8/7/2019

-

-

7790 ทาโปรเตอร์

8,750.00

8,750.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัุย หัตถกิจอุดม

PR0600062070116

8/7/2019

-

-

7791 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-จานวน 2 รายการ

2,560.00

2,560.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพนาวัน

PR0600062070098

8/7/2019

-

-

7784 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่น 5 รายการ (หมึกพิมพ์)

หน ้า 652

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7792 ขออนุมัติซ่อมชุดปั้มอากาศมอเตอร์ 0.5 แรงม้า
7793 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งเพิ่มปริมาตรสารพันธุกรรม

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน
PR0600062070110 8/7/2019
32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

7794 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ - สารเคมี 5 รายการ

4,617.05

7795 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10/7/2019

-

-

4,617.05 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) PO0600062070014
จากัด
บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด
PR0600062070103

8/7/2019

-

-

6,848.00

6,848.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จากัด

PR0600062070126

9/7/2019

-

-

7796 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

กิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์

PR0600062070138

10/7/2019

-

-

7797 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ-จานวน 1 รายการ

3,852.00

3,852.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วอร์ด เมดิก

PR0600062070145

10/7/2019

-

-

7798 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ-จานวน 4 รายการ

14,113.30

14,113.30 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด

PR0600062070141

10/7/2019

-

-

7799 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ-หมึกเครือ่ งพิมพ์

31,800.00

31,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600062070146

10/7/2019

-

-

7800 วัสดุอื่นๆ

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกฤษณ์ อิเล็กทริค

PR0600062070144

10/7/2019

-

-

7801 ขออนุมัติเช่ารถตู้

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายประกิจ ท้วมพงษ์

PR0600062070140

10/7/2019

-

-

7802 วัสดุอื่นๆ

1,375.00

1,375.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิุตติสัณฑ์ เพียรพิทักษ์

PR0600062070139

10/7/2019

-

-

7803 วัสดุอื่นๆ

2,060.00

2,060.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไมุ้เจียมจิตต์

PR0600062070143

10/7/2019

-

-

26,728.60

26,728.60 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ไทยวิกตอรี่ เทรดดิง้ PR0600062070142

10/7/2019

-

-

9,844.00

9,844.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จากัด

11/7/2019

-

-

7804 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่น-จานวน 3 รายการ
7805 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครือ่ ง Hot Plate

หน ้า 653

PR0600062070159

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7806 ขออนุมัติจ้างตัดสูท จานวน 54 ตัว

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
81,000.00
81,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาพร ปิติสุนทร
PO0600062070019 12/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

7807 ขออนุมัติจ้างตัดสูท จานวน 7 ตัว

13,300.00

13,300.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวประภาพร ปิติสุนทร

PO0600062070018

12/7/2019

-

-

7808 ขออนุมัติซอื้ กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ขนาด
10 นิ้ว
7809 วัสดุอื่นๆ

61,000.00

61,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO0600062070016

11/7/2019

-

-

94,160.00

94,160.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด สุวิทย์ แมททอล
แอนด์ ออพติค
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR0600062070154

11/7/2019

-

-

7810 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-จานวน 2 รายการ

5,700.00

5,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600062070157

11/7/2019

-

-

7811 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-จานวน 6 รายการ

6,980.00

6,980.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PR0600062070158

11/7/2019

-

-

7812 ขออนุมัติสงิ่ ก่อสร้าง-หลังคาคลุมบ่อไรแดง

29,600.00

29,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ

PO0600062070036

24/7/2019

-

-

7813 วัสดุอื่นๆ

6,910.00

6,910.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.สตาร์ออเตอร์ฟิลเตอร์

PR0600062070151

11/7/2019

-

-

7814 วัสดุอื่นๆ

15,600.00

15,600.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0600062070156

11/7/2019

-

-

7815 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ - หอลดไฟ 400 ดวง

47,600.00

47,600.00 เฉพาะเจาะจง

บ.เทียนทองอิเล็กทริค จากัด

PR0600062070150

11/7/2019

-

-

7816 กล้าต้นโกงกาง

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายนฤพนธ์ กัลยา

PR0600062070164

12/7/2019

-

-

7817 ขออนมัติซอื้

1,250.00

1,250.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0600062070167

12/7/2019

-

-

7818 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-จานวน 27 รายการ

7,584.00

7,584.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบางแสนแก๊ส, ร้านคุณดวงฤดี
วงศ์ศรีหทัย,ร้านสยามการเกษตร,
ร้านไพรเวชค้าวัสดุ,ร้านพนาวัน

PR0600062070170

12/7/2019

-

-

หน ้า 654

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7819 ขออนุมัติซอื้ วัสดอื่นๆ-จานวน 6 รายการ
7820 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์-ตูเ้ ย็น 2 ประตู

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
27,145.90
27,145.90 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ไทยวิกตอรี่ เทรดดิง้ PR0600062070171 12/7/2019
28,400.00

28,400.00 เฉพาะเจาะจง

9,945.00

9,945.00 เฉพาะเจาะจง

7822 ค่าเช่าเวทีพร้อมเครือ่ งเสียง

18,000.00

7823 ค่าจ้างเหมาขนย้ายเครือ่ งมือวิทยาศาสตร์

ข้อเสนอแนะ

-

-

PO0600062070020

15/7/2019

-

-

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0600062070178
, ศ.ประภัสสร, ไพรเวชค้าวัสดุ, มีดี
สติกเกอร์, ซีลลอสอาร์ตดีไซน์

15/7/2019

-

-

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PO0600062070021

18/7/2019

-

-

16,050.00

16,050.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จากัด PO0600062070022

18/7/2019

-

-

7824 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์เครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน
ขนาด 13,000 บีทียู
7825 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ จานวน 3 กล่อง (วมว.
581500201000040)
7826 ขออนุมัติซอื้ หมึกพิมพ์ จานวน 4 รายการ

27,494.00

27,494.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PO0600062070023

19/7/2019

-

-

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600062070213

19/7/2019

-

-

30,200.00

30,200.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600062070214

19/7/2019

-

-

7827 ขออนุมัติจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 23 ป้าย

49,800.00

49,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
นางพรภินันท์ นิธิโรจน์ชลิตา

PO0600062070029

22/7/2019

-

-

7828 ขออนุมัติจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์และสูจิบัตร

20,600.00

20,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ

PO0600062070027

22/7/2019

-

-

7829 ขออนุมัติจ้างทาพัดสปริงพร้อมสกรีน จานวน 3,500 อัน

52,500.00

52,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนกร ศิรจรัส

PO0600062070024

22/7/2019

-

-

7830 ขออนุมัติจ้างทาร่มพับ 2 ตอน จานวน 1,100 คัน

66,000.00

66,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนกร ศิรจรัส

PO0600062070025

22/7/2019

-

-

7831 ขออนุมัติจ้างพิมพ์โปสเตอร์และสติก้ เกอร์ไดคัท

15,600.00

15,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัยหัตถกิจอุดม

PO0600062070028

22/7/2019

-

-

7821 ขอซือ้ วัสดุ 11 รายการ

บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

หน ้า 655

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7832 วัสดุอื่นๆ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
17,034.40
17,034.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดดิง้ จากัด PR0600062070225 22/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

7833 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์ 2 รายการ

81,052.50

81,052.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอมคิวบ์ จากัด

PO0600062070030

22/7/2019

-

-

7834 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์ โปรแกรม Idrisi

41,000.00

41,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดฟโดรนแมพเปอร์ จากัด

PO0600062070026

22/7/2019

-

-

7835 ค่าจ้างเหมาย้ายเครือ่ งปรับอากาศ

51,820.00

51,820.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PO0600062070031

22/7/2019

-

-

960

960 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

PR0600062070233

22/7/2019

-

-

7837 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์

47,000.00

47,000.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PO0600062070035

24/7/2019

-

-

7838 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์ - เครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด
13,000 บีทียู จานวน 3 เครือ่ ง
7839 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์ - เครือ่ งแยกดีเอ็นเอด้วย
กระแสไฟฟ้า
7840 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 28 รายการ

85,500.00

85,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน อรุณวิศวกรรม

PO0600062070032

23/7/2019

-

-

20,330.00

20,330.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด

PO0600062070033

23/7/2019

-

-

9,609.00

9,609.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน BANCOM SHOP, นางเกษร
PR0600062070242
กลิน่ เมือง, ร้าน เจียบฮวด, น้าดืม่
บ้านและสวน, บริษัท บัณฑิตสเตชั่น
เนอรี่ จากัด และนายไพรเดช สุทธิ
เรือง

23/7/2019

-

-

7841 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ 19 รายการ

30,890.90

30,890.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด

23/7/2019

-

-

7836 วัสดุน้าดืม่

หน ้า 656

PR0600062070244

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7842 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 12 รายการ

7843 ขออนุมัติซอื้

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,321.00
8,321.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพาจากัด, PR0600062070238 23/7/2019
กมล การกุญแจ, นางสุกัญญา จีน
เมือง, ไพรเวชค้าวัสดุ, นายไพรเดช
สุทธิเรือง, ยูเมไซน์มีเดีย
1,225.00

1,225.00 เฉพาะเจาะจง

39,086.00

39,086.00 เฉพาะเจาะจง

7845 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 3 รายการ

1,617.00

1,617.00 เฉพาะเจาะจง

7846 ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา

13,910.00

13,910.00 เฉพาะเจาะจง

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

900

900 เฉพาะเจาะจง

7849 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 9 รายการ

11,580.00

7850 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0600062070246

24/7/2019

-

-

PO0600062070039

30/7/2019

-

-

นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์, นางสุ PR0600062070253
กัญญา จีนเมือง, น้าดืม่ บ้านและสวน

24/7/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ไมโครริช

PO0600062070034

24/7/2019

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600062070252

24/7/2019

-

-

ร้านบางแสนวอช

PR0600062070248

24/7/2019

-

-

11,580.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PR0600062070251

24/7/2019

-

-

17,826.20

17,826.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด

PR0600062070265

25/7/2019

-

-

7851 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600062070261

25/7/2019

-

-

7852 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

2,707.10

2,707.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด

PR0600062070262

25/7/2019

-

-

7844 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์-เครือ่ งปรับอากาศ จานวน 1 เครือ่ ง

7847 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 2 รายการ
7848 ค่าจ้างซักผ้าปูโต๊ะ

ร้าน AQ COPPY และ
บริษัทบัณฑิต สเตชั่นเนอรี่
จากัด
นิวทาวน์ เทคนิค

ปัญหำและอุปสรรค

หน ้า 657

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7853 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

7854 บอร์ดกามะหยีข่ อบอลูมิเนียม 90*120

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,853.00
3,853.00 เฉพาะเจาะจง เฮ้งย่งไถ่, สดใส ก๊อปปี้, นางสุกัญญา PR0600062070263 25/7/2019
จีนเมืองและนายไพศาล สุทธิเรือง
2,424.98

2,424.98 เฉพาะเจาะจง

7855 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

10,914.00

7856 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0600062070268

25/7/2019

-

-

10,914.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จากัด PR0600062070257

25/7/2019

-

-

11,316.64

11,316.64 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีที เคมีคอล จากัด

PR0600062070256

25/7/2019

-

-

7857 ขออนุมัติซอื้ โคมไฟ 150 โคม

40,125.00

40,125.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดอะนิวไลท์ตงิ้ จากัด

PR0600062070273

25/7/2019

-

-

7858 ขออนุมัติเช่าทรัพย์สิน 5 รายการ

44,500.00

44,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุเทพเท่งเจียว

PO0600062070037

25/7/2019

-

-

7859 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

10,058.00

10,058.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จากัด PR0600062070254

25/7/2019

-

-

บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค จากัด

PR0600062070283

26/7/2019

-

-

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด

PR0600062070284

26/7/2019

-

-

ร้านธีรเดช,ร้านพนาวัน ,ร้านน้าดืม่
PR0600062070282
บ้านและสวน,ร้านมายก๊อปปี้,ร้านQA
COPPY ,ร้านสดใส ก๊อปปี้ ,บริษัท
บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด ,ร้านคุณ
ไพรเดช สุทธิเรือง

26/7/2019

-

-

7860 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์-เครือ่ งปั่นเหวีย่ งตกตะกอน 1
เครือ่ ง
7861 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ - วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี 4
รายการ
7862 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-จานวน 31 รายการ

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง

10,978.20

10,978.20 เฉพาะเจาะจง

9,845.60

9,845.60 เฉพาะเจาะจง

7863 วัสดุวิทยาศาสตร์

16,392.40

16,392.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไว้ท์กรุป๊ จากัด(มหาชน)

PR0600062070275

26/7/2019

-

-

8,324.60

8,324.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เวิลด์สยามกรุป๊ จากัด

PR0600062070277

26/7/2019

-

-

7864 วัสดุ

หน ้า 658

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7865 วัสดุวิทยาศาสตร์
7866 ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,795.40
8,795.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด
PR0600062070276 26/7/2019
9,100.00

9,100.00 เฉพาะเจาะจง

10,300.00

10,300.00 เฉพาะเจาะจง

7868 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์

6,000.00

7869 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ- จานวน 5 รายการ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600062070279

26/7/2019

-

-

นายระพินฮะสุน

PO0600062070038

30/7/2019

-

-

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0600062070291

30/7/2019

-

-

3,999.66

3,999.66 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ไทยวิกตอรี่ เทรดดิง้ PR0600062070292

30/7/2019

-

-

556.00

556.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600062070293

30/7/2019

-

-

11,663.00

11,663.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสดใสก็อบปี้ และ
บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอรี่ จากัด
บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดดิง้ จากัด

PR0600062070297

31/7/2019

-

-

7872 ขออนุมัติซอื้

2,425.00

2,425.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้หยก

PR0600062070303

31/7/2019

-

-

7873 วัสดุวิทยาศาสตร์

5,410.00

5,410.00 เฉพาะเจาะจง

วินเทค พริน้

PR0600062070302

31/7/2019

-

-

7874 ขออนุมัติทาเว็บไซต์

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600062070300

31/7/2019

-

-

7875 ซ่อมกล้องบันทึกภาพ

35,203.00

35,203.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบร์ท มีเดีย คอร์ปอเรชั่น
จากัด
บริษัทแอนนาดิจิท กรุป๊ จากัด

PO0600062070042

31/7/2019

-

-

635.00

635.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุกัญญา จีนเมือง

PR0600062070298

31/7/2019

-

-

5,564.00

5,564.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จากัด

PR0600062070301

31/7/2019

-

-

7867 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมบารุงรักษา

7870 ขออนุมัติซอื้
7871 กระดาษถ่ายเอกสาร

7876 วัสดุ
7877 ขออนุมัติซ่อมหม้อนึ่งความดันไอ

หน ้า 659

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7878 ขออนุมัติ จ้างเหมาบริการเพื่อการปฏิบัติงานด้านการ
สอบเทียบเครือ่ งมือวัด ศูนย์สอบเทียบฯ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ตัง้ แต่วันที่ 1 ก.ค.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.
62 รายละเอียดตามงวดงานแนบท้าย
7879 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา ศูนย์
อาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
7880 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานตาแหน่ง
วิศวกรผูช้ ่วย ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยาตัง้ แต่วันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
จานวน 3 งวด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
48,000.00
48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมรเทพ จูสวัสดิ์
PR0700062070001 1/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

50,161.00

50,161.00 เฉพาะเจาะจง

นายดารงค์ สมประสงค์

PR0700062070003

1/7/2562

-

-

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุนทรี ใจคง

PR0700062070004

1/7/2562

-

-

7881 ขออนุมัติจัดซือ้ Electrodes/Ohaus Model ST230
จานวน 1 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

6,955.00

6,955.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จากัด PR0700062070019

3/7/2562

-

-

7882 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงานจานวน 18 รายการ (เทป
ลบคาผิด+รีฟิลล์, เครือ่ งเย็บ, ลวดเย็บ, ซองเอกสาร
น้าตาล, แฟล็กซ์, โพสต์-อิท ดูราเบิลแท็บ, เทปอิน
เด็กซ์ฟิล์ม, ซองเอกสาร A4 ฯลฯ) รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการจัดซือ้

8,113.88

8,113.88 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0700062070023

4/7/2562

-

-

7883 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา - โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง ในวันที่ 9
กรกฎาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700062070028

4/7/2562

-

-

7884 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษ gn-1450 จานวน 50 แพ็ค
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซือ้

3,800.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR0700062070024

4/7/2562

-

-

หน ้า 660

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7885 ขออนุมัติจัดจ้างทาแผ่น PP ปริน้ อิ้งเจ็ท ขนาด 160x60
ซม. จานวน 2 แผ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,340.00
1,340.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ
PR0700062070038 5/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

7886 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2

99,750.00

99,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปร ไซเบอร์ เรโซลูชั่น จากัด PR0700062070047

8/7/2562

-

-

7887 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผลระดับสูง จานวน 2 เครือ่ ง
7888 ซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 3 งาน รายละเอียด
ตามใบเสนอราคา
7889 ขออนุมัติจัดซือ้ แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดติดสติกเกอร์เคลือบใส
และแผ่นอคิลิคใสหนา 4 มิลลิเมตรพร้อม น็อตหัว
หมวกชุบเงา จานวน 2 รายการ

98,000.00

98,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0700062070046

8/7/2562

-

-

4,922.00

4,922.00 เฉพาะเจาะจง

PR0700062070048

9/7/2562

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์แสงทอง
วิศวกรรม
ร้านเอ็น แอล ศิลป์

PR0700062060098

9/7/2562

-

-

7890 ขออนุมัติจัดจ้าง ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือ่ งเชื่อมจุด
Spot Welding(เปลีย่ นอะไหล่แผง PC BORD,
ปรับปรุงหม้อแปลงคอนโทรล) หมายเลขครุภัณฑ์
601000802000002

8,881.00

8,881.00 เฉพาะเจาะจง

ซีซีพาณิชย์

PR0700062070058

10/7/2562

-

-

7891 ขออนุมติค่าถ่ายเอกสารจานวน1รายการ ดังเอกสาร
แนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
7892 เพื่อขออนุมัติจัดจ้างค่าซ่อมแซมหลังคาและฝ้า
ห้องปฏิบัติการฯและห้องกัดแผ่นPCBจานวน2รายการ
ดังเอกสารแนบภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1,537.48

1,537.48 เฉพาะเจาะจง

นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700062070059

10/7/2562

-

-

25,500.00

25,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายอนุพงษ์ แซ่เติน๋

PR0700062070057

10/7/2562

-

-

หน ้า 661

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7893 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุไมโครโฟน 4รายการ รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
7894 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ Diiodomethane ReagentPlus,
99%, contains copper as stabilizer ''
Sigma-Aldrich'' 100G คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษะการซือ้ แนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
23,968.00
23,968.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ สแควร์ จากัด
PR0700062070072 11/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

6,462.80

6,462.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด

PR0700062070075

11/7/2562

-

-

7895 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ FILAMENT FF ABS 1.7mm 1 kg
Black,FILAMENT FF ABS 1.7mm 1 kg White,
FILAMENT FF PLA 1.7mm 1 kg Black,FILAMENT
FF PLA 1.7mm 1 kg White,BLUE TAPE คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษะ
การซือ้ แนบ

7,332.00

7,332.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท นีโอเทค จากัด

PR0700062070076

11/7/2562

-

-

7896 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุเหล็กฉากสาเร็จรูป จานวน 35 เส้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการซือ้ แนบ

8,925.00

8,925.00 เฉพาะเจาะจง

นายฐานุพงศ์ คงจีบ

PR0700062070074

11/7/2562

-

-

7897 ขออนุมัติจัดจ้าง ถ่ายเอกสารจานวน 1 รายการ

6,213.76

6,213.76 เฉพาะเจาะจง

นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700062070073

11/7/2562

-

-

27,285.00

27,285.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด

PR0700062070086

12/7/2562

-

-

7898 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA ขนาด 3400 ANSI Lumens

หน ้า 662

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7899 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศจานวน 2 เครือ่ ง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
36,808.00
36,808.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด
PR0700062070087 12/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

7900 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถยนต์ไปกลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา-อาคาร กสท. โทรคมนาคม
72 เขตบางรัก กรุงเทพฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายอนุชา นิยมญาติ

PR0700062070092

15/7/2562

-

-

7901 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถยนต์ไปกลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา-โรงแรมแมนดารินโฮเต็ล
กรุงเทพฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายอนุชา นิยมญาติ

PR0700062070101

18/7/2562

-

-

7902 เพื่อขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์จานวน
17รายการดังเอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

48,110.00

48,110.00 เฉพาะเจาะจง

นายอานาจ จอดสันเทียะ

PR0700062070100

18/7/2562

-

-

7903 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุพลาสติกอะคริลิค คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษะ
การซือ้ แนบ

82,593.30

82,593.30 เฉพาะเจาะจง

ซีซีพาณิชย์

PR0700062070103

18/7/2562

-

-

หน ้า 663

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7904 ขออนุมัติจัดซือ้ Flat Bar, Steel Plate, Square Bar,
Round Bar จานวน 6 รายการ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
53,542.80
53,542.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็น.ดี.สตีล จากัด
PR0700062070099 18/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

7905 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุยาและเวชภัณฑ์ใช้ในโครงการ DNA
Engineering Phase I คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการซือ้ แนบ

9,627.86

9,627.86 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สวัสดีฟาร์มากรุป๊ PR0700062070110

19/7/2562

-

-

7906 ขออนุมัติจัดจ้างทาแผ่น PP ปริน้ อิ้งเจ็ท ขนาด 160x60
ซม. จานวน 2 แผ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

1,340.00

1,340.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ

PR0700062070114

19/7/2562

-

-

7907 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุเส้นพลาสติก จานวน 3 รายการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณ
ลักษะการซือ้ แนบ

82,500.64

82,500.64 เฉพาะเจาะจง

บริษัท นีโอเทค จากัด

PR0700062070107

19/7/2562

-

-

7908 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุไม้และอุปกรณ์เครือ่ งมือช่าง จานวน
7 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการซือ้ แนบ

26,500.00

26,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด

PR0700062070105

19/7/2562

-

-

7909 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุหมึกเครือ่ งพิมพ์ HP Color
Laserjet M551 สีฟ้า CE401A,สีเหลือง CE402A,สีแดง
CE403A,สีดา CE400A คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษะการซือ้ แนบ

34,490.00

34,490.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0700062070111

19/7/2562

-

-

หน ้า 664

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7910 ค่าถ่ายเอกสาร
7911 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุแลป Clamp (two finger)
condenser clamp ฯลฯ จานวน 39 รายการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,292.00
1,292.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี
PR0700062070115 22/7/2562
79,572.69

79,572.69 เฉพาะเจาะจง

7912 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 1 รายการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
7913 ขออนุมัติจัดจ้างเปลีย่ นอะไหล่วาล์ว Reactor จานวน 1
รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

1,844.14

7914 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษถ่ายสี 80 แกรม เอ4

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด พีแอนด์เอ็น ไฮเทค PR0700062070124
เคมีคอล

23/7/2562

-

-

1,844.14 เฉพาะเจาะจง

นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700062070130

23/7/2562

-

-

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วิสดอม อินเวนเตอร์ จากัด

PR0700062070131

23/7/2562

-

-

3,049.50

3,049.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด

PR0700062070137

25/7/2562

-

-

7915 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ4

19,600.00

19,600.00 เฉพาะเจาะจง

PR0700062070138

25/7/2562

-

-

7916 ขอจัดจ้างซ่อมแซมเเครือ่ งพิมพ์ HP Color Laserjet
M175nw หมายเลขครุภัณฑ์ 551500201000032

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0700062070146

26/7/2562

-

-

หน ้า 665

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7917 ขออนุมัติจัดจ้างเปลีย่ นกระจกมองข้าง,เปลีย่ นหลอดไฟ
หน้า เปลีย่ นสายไฟไฟเลีย้ ว เปลีย่ นโครงไฟหน้า,เปลีย่ น
สายไฟเซนเซอร์หัวฉีด เปลีย่ นผ้าเบรคหน้า เปลีย่ น
น้ามันเครือ่ ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,380.00
1,380.00 เฉพาะเจาะจง นายประชา ดีสมัย
PR0700062070144 26/7/2562

7918 ขออนุมัติซอื้ วัสดุโช้คอัพประตูอลูมิเนียม สายลม มีดกลึง
น้ามันเครือ่ งดีเซล ฯลฯ จานวน 9 รายการ
รายละเอียดตามใบเสนอราคา

18,660.80

18,660.80 เฉพาะเจาะจง

7919 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนชลกันยานุกูลและ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี ในวันที่ 31
กรกฎาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,500.00

7920 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนชิตใจชื่น จ.
ปราจีนบุรี ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ
7921 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
หอวัง นนทบุรี และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ จานวน 2 คัน ใน
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ซีซีพาณิชย์

PR0700062070145

26/7/2562

-

-

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700062070141

26/7/2562

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700062070156

30/7/2562

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700062070153

30/7/2562

-

-

หน ้า 666

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7922 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในการจัดส่งไปรษณีย์จานวน 2
รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษะการซือ้ แนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,974.00
1,974.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน AK.BOX
PR0700062070150 30/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

7923 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนเบญจมราช
รังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา จานวน 1 คัน ในวันที่ 1
สิงหาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700062070154

30/7/2562

-

-

7924 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนวังจันทร์วิทยา,
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จ.ระยอง ในวันที่ 2 สิงหาคม
2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700062070155

30/7/2562

-

-

7925 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700062070157

30/7/2562

-

-

7926 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 3
รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
7927 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนศรียานุสรณ์/
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 และวิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี จานวน 2 คัน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

14,659.00

14,659.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด

PR0700062070162

30/7/2562

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700062070152

30/7/2562

-

-

หน ้า 667

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7928 ขออนมุุติซอื้ อะครีลิคใส หนา 5 มิล , อะครีลิคใส หนา 3
มิล ,อะครีลิคใส หนา 2 มิล รายละเอียดตามใบเสนอ
ราคา

7929 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซม Piston Ring for Motor
(E4013)for MEDIAIR MA-7001 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,469.50
9,469.50 เฉพาะเจาะจง อีสเทริน์ แอดเวอร์ไทด์ซงิ่
PR0700062070151 30/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วนาไซเอนซ์ จากัด

PR0700062070147

30/7/2562

-

-

7930 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์นามบัตรคณะวิศวกรรมศาสตร์
ขนาด 9x5.5 cm พิมพ์สี 2 หน้า จานวน 1 ท่าน
จานวนท่านละ 200 ใบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวโสระยา น้อมเศียร

PR0700062070160

30/7/2562

-

-

7931 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุซ่อมแซมอาคารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จานวน 17 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษะ
การซือ้ แนบ

14,848.00

14,848.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค

PR0700062070148

30/7/2562

-

-

190.00

190.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกมล การกุญแจ

PR0700062070169

31/7/2562

-

-

7932 ขออนุมัติจัดจ้างทากุญแจ จานวน 6 ดอก คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

หน ้า 668

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7933 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งอัดอากาศและระบบอัด
อากาศ จานวน 3 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
21,614.00
21,614.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เจ. คอมเพรสเซอร์
PR0700062070168 31/7/2562
เซอร์วิส จากัด

7934 ขอจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์
7935 ขอจัดจ้างถ่าเอกสาร หลักสูตรสาขานิเทศศิลป์
7936 ขอจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศเดินทางไป
ศึกษาดูงานอุทยารังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ SPACE
INSPIRIUM สาขานิเทศศิลป์
7937 ขอจัดซือ้ น้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือนกรกฎาคม 2562

38,948.00
345.00
8,000.00

38,948.00 เฉพาะเจาะจง
345.00 เฉพาะเจาะจง
8,000.00 เฉพาะเจาะจง

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

7938 ขอจัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ สาขาเซรามิกส์, สาขากราฟิกอาร์ตและ
กราฟิกมีเดีย
7939 ขอจัดซือ้ หมึกพิมพ์เพื่อใช้ในการจัดทางานในสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และ คณะศิลปกรรมศาสตร์

18,500.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นิวทาวน์ เทคนิค
นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์
นางราตรี มีสุข

PR0800062070002
PR0800062070004
PR0800062070003

1/7/2019
1/7/2019
1/7/2019

-

-

PR0800062070001

1/7/2019

-

-

18,500.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร ,
บริษัทบางจากกรีนเนต จากัด
นายบุญร่วม ตากิ่มนอก

PR0800062070014

4/7/2019

-

-

48,800.00

48,800.00 เฉพาะเจาะจง

ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส

PR0800062070012

4/7/2019

-

-

7940 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดทางานในสานักงานคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

3,021.80

3,021.80 เฉพาะเจาะจง

นายกิตตัพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ , ร้าน PR0800062070013
กมล การกุญแจ, บริษัทบัณฑิตสเตชั่น
เนอรี่ จากัด, ร้านเสียงศักดิบ์ ล๊อค

4/7/2019

-

-

7941 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์
7942 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการลงตารางนัดประชุมผูบ้ ริหาร
ของคณะศิลปกรรมศาสตร์

17,601.50

17,601.50 เฉพาะเจาะจง

9/7/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สมิทธ์ ซัพพลาย คอร์ปอเรชั่น PR0800062070018
จากัด
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
PR0800062070017

9/7/2019

-

-

หน ้า 669

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7943 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดทาโครงการสัมมนา
ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิก
มีเดีย พ.ศ. 2564
7944 ขอจัดซือ้ หมึกพิมพ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์, สาขา
เซรามิกส์
7945 ขอจัดซือ้ เครือ่ งปรับอากาศเพื่อติดตัง้ ให้กับห้องพัก
อาจารย์สาขาทฤษฎีศิลป์ และสาขาจิตรกรรม
7946 ขอจัดจ้างซ่อมแป้นหมุนไฟฟ้าสาขาเซรามิกส์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,600.00
4,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แอดวานซ์ พีซี
PR0800062070019 10/7/2019

7,794.95 เฉพาะเจาะจง

38,000.00

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท เอส.เค.ดี ริช จากัด

PR0800062070067

24/7/2019

-

-

38,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายบุญร่วม ตากิ่มนอก

PO0800062070001

25/7/2019

-

-

25,931.45

25,931.45 เฉพาะเจาะจง

PR0800062070071

26/7/2019

-

-

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพชรเกษมจักรกลซีรามิค
จากัด
สบายแอร์แสนสุข

PR0900062070015

3/7/2562

-

-

7948 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ห้องสานักงานคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ เนื่องจากเครือ่ งคอมพิวเตอร์เข้า
อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ช่องเสียบแลนด์เสีย จาเป็นต้องซ่อม
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์
551500301000145)

2,250.00

2,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0900062070018

4/7/2562

-

-

7949 ขอเสนอซือ้ น้ามันดีเซล เติมน้ามันรถกระบะ ผบ 8461
ชลบุรี เพื่อใช้รถในการเดินทางไปรับส่งเอกสารใน
หน่วยงานมหาวิทยาลัย และรับพัสดุที่ไปรษณีย์ภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ธิดามหานคร

PR0900062070028

10/7/2562

-

-

7950 ขอเสนอค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มปกแข็ง เล่ม
วิทยานิพนธ์ของนางสาวพัชรรินทร์ นิพันธานนท์ กรณี
วิทยานิพนธ์สูญหาย เพื่อส่งสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพา

1,535.00

1,535.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์

PR0900062070030

11/7/2562

-

-

7947 ขอเสนอจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ เนื่องจาก
เครือ่ งปรับอากาศไม่เย็น (เลขครุภัณฑ์
5101014010065)

7,794.95

ปัญหำและอุปสรรค

หน ้า 670

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7951 ขออนุมัติซ่อมบารุงเครือ่ งปรับอากาศ อาคาร QS1
คณะศึกษาศาสตร์ เนื่องจากล้างเครือ่ งปรับอากาศแล้ว
ตรวจสอบพบว่ามีเครือ่ งปรับอากาศไม่เย็น มีน้าหยด
Comperssor เสีย คอนโทรลรูมเสีย จาเป็นต้องซ่อม
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
35,181.60 35,181.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด
PR0900062070039 15/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

7952 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศภาควิชาการบริหาร
การศึกษา เนื่องจากมีคราบละอองน้าทาให้ไม่สามารถ
ปรับอุณหภูมิได้ จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้งานได้ตามปกติ
(เลขครุภัณฑ์ 5301014010427)

1,583.60

1,583.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900062070043

18/7/2562

-

-

7953 ขออนุมัติซอื้ น้ามันแก๊สโซฮอล 91 และน้ามันเครือ่ ง เพื่อ
ใช้เติมรถพ่วงข้างของคณะฯ ไปรับส่งเอกสาร และเติม
เครือ่ งตัดหญ้า 2 เครือ่ ง ของคณะศึกษาศาสตร์ ในการ
ทาสวนของคณะศึกษาศาสตร์

1,170.00

1,170.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ธิดามหานคร

PR0900062070062

22/7/2562

-

-

7954 ขอเสนอราคาทาป้ายติดหน้าห้องเรียน ห้อง QS1-508A,
QS1-508B สาหรับติดป้ายหน้าห้องเรียน เพื่อบ่งบอก
ห้องให้ง่ายต่อการหาห้องเรียนของนิสิต

428.00

428.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

PR0900062070070

23/7/2562

-

-

7955 ขอเสนอซือ้ อุปกรณ์การเรียนการสอน ใช้สาหรับ
ประกอบการเรียนการสอนให้นิสิตในรายวิชา 407302,
40720559,40731559 ของภาควิชาการจัดการเรียนรู้
คณะศึกษาศาสตร์

24,130.00

24,130.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บ้านจิปาถะ

PR0900062070069

23/7/2562

-

-

7956 ขอเสนอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ เนื่องจากหมึกพิมพ์หมด
จาเป็นต้องซือ้ เพื่อใช้พิมพ์เอกสารราชการต่าง ๆ ของ
ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์

29,170.00

29,170.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0900062070067

23/7/2562

-

-

หน ้า 671

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7957 ขอเสนอซือ้ รีโมทคอนโทรลเครือ่ งปรับอากาศ ในห้อง
สานักงาน และห้องพักอาจารย์ภาควิชาวิจัยและ
จิตวิทยาประยุกต์ ทดแทนของเดิมที่ชารุด เสีย เพื่อให้
เปิด ปิดเครือ่ งปรับอากาศได้ตามปกติ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,600.00
3,600.00 เฉพาะเจาะจง สบายแอร์แสนสุข
PR0900062070077 24/7/2562

7958 ขอเสนอจ้างล้างทาความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์
เพื่อเป็นการบารุงรักษา และช่วยยืดอายุการใช้งาน

12,572.50

12,572.50 เฉพาะเจาะจง

7959 ขอเสนอซือ้ หมึกพิมพ์ สาหรับใช้พิมพ์เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน สาหรับอาจารย์และเจ้า
หน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะ
ศึกษาศาสตร์

6,400.00

7960 ขอเสนอจัดซือ้ เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA
เนื่องจากเครือ่ งเดิมชารุดไม่สามารถใช้งานได้และซ่อม
ไม่คมุ้ ค่า
7961 ขอเสนอจัดซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ เพื่อสาหรับใช้ในห้อง
QS1-306A เนื่องจากเครือ่ งเดิมชารุดและมีอายุการใข้
งานเกิน 90 ปี ทาให้เสียค่าซ่อมบารุงจานวนมาก
7962 ขอเสนอซือ้ น้าดืม่ เพื่อให้บริการสาหรับนิสิต และผูม้ า
ติดต่องานบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
7963 ขอเสนอจ้างเหมาเปลีย่ นโช๊คประตู ห้องรองคณบดี
ห้องเรียน508A ประตูห้องอาหาร เนื่องจากประตูชารุด
หลุด เสือ่ มสภาพการใช้งาน จาเป็นต้องเปลีย่ นเพื่อให้
งานได้ตามปกติ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900062070076

24/7/2562

-

-

6,400.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0900062070073

24/7/2562

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0900062070085

25/7/2562

-

-

47,000.00

47,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900062070087

25/7/2562

-

-

210.00

210.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านน้าดืม่ บ้านและสวน

PR0900062070097

26/7/2562

-

-

4,550.00

4,550.00 เฉพาะเจาะจง

นายยุทธภูมิ ปานสวัสดิ์

PR0900062070099

26/7/2562

-

-

หน ้า 672

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7964 ขอเสนอจ้างเหมาทาสีพื้นเวทีห้องเรียน 406 เนื่องจาก
พื้นเวทีเป็นพื้นไม้เก่า จาเป็นต้องขัดพื้น ทาสีใหม่ ให้
สวยงาม ให้พร้อมใช้งาน
7965 ขอเสนอจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศห้องอาหาร อาคาร
QS1 คณะศึกษาศาสตร์ เนื่องจากเครือ่ งปรับอากาศ
ทองแดงรัว่ ทาให้น้ายาแอร์หายหมด ตัวปรับอุณหภูมิใช้
งานไม่ได้ จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้งานได้ตามปกติ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ ปานสวัสดิ์
PR0900062070098 26/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

17,227.00

17,227.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900062070094

26/7/2562

-

-

7966 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ ห้อง 207 ของศูนย์
เทคโนโลยีการศึกษา เนื่องจากมอเตอร์พัง มีกลิน่ เหม็น
ไหม้ เปิดไม่ได้ (เลขครุภัณฑ์ 5101014010079)

6,955.00

6,955.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900062070095

26/7/2562

-

-

7967 ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์ทาสวน เพื่อใช้ในการทาความ
สะอาดสวน และบริเวณรอบตึกของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
7968 ขอเสนอจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ ภาควิชาวิจัยและ
จิตวิทยาฯ เนื่องจากเครือ่ งปรับอากาศไม่เย็น
จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์
5101014010038)

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านลีฮ้ วดสุน

PR0900062070093

26/7/2562

-

-

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900062070103

30/7/2562

-

-

7969 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งถ่ายเอกสาร เนื่องจากไม่สามารถ
ถ่ายเอกสารได้ เครือ่ งติด จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 5201007010055)

11,100.00

11,100.00 เฉพาะเจาะจง

ที แอนด์ ที ออฟฟิศ ซัพพลาย

PR0900062070108

31/7/2562

-

-

7970 ขออนุมัติซอื้ Harddisk และหมึกเครือ่ งพิมพ์ สาหรับ
Harddisk เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุด เพิ่มความเร็วใน
การเข้าถึงข้อมูล สาหรับหมึกพิมพ์ ใช้พิมพ์เอกสาร
ราชการต่าง ๆ ของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

8,600.00

8,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0900062070106

31/7/2562

-

-

หน ้า 673

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7971 ขอเสนอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ เนื่องจากหมึกพิมพ์หมด
จาเป็นต้องซือ้ เพื่อให้สามารถพิมพ์เอกสารประกอบการ
ประชาสัมพันธ์ และเอกสารอื่น ๆ ได้ตามปกติ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,500.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
PR0900062070105 31/7/2562

7972 จัดซือ้ หมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร จานวน 2 รายการ

9,700.00

7973 จัดซือ้ น้าดืม่ จานวน 67 ถัง

2,345.00

7974 จัดจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน

3,000.00

7975 จัดซือ้ เก้าอี้บาร์ จานวน 12 ตัว

24,000.00

7976 จัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 6 รายการ

4,649.91

7977 จัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 2 เครือ่ ง ห้อง
101 และห้องUPS
7978 จัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ 24,000Btu ห้อง Server
อาคาร KB จานวน 2 เครือ่ ง
7979 จัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ

7,918.00

7980 จัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ
7981 จัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศฯ จานวน 2 เครือ่ ง ห้อง
210 และห้อง 329
7982 จัดซือ้ เครือ่ งพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 2 จานวน 1 เครือ่ ง
7983 จัดซือ้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จานวน 1 รายการ

10,272.00
1,530.00
931.22
8,881.00
14,900.00
400.00

9,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
ราคาที่ตกลงฯ 9,400.00 บาท
2,345.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน
ราคา
ที่ตกลงฯ 2,345.00 บาท
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริญ
ราคาที่ตกลงฯ 3,000.00 บาท
24,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
ราคา
ที่ตกลงฯ 24,000.00 บาท
4,649.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน
ราคาที่ตกลงฯ 4,649.91 บาท
7,918.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค
ราคา
ที่ตกลงฯ 7,918.00 บาท
10,272.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค
ราคา
ที่ตกลงฯ 10,272.00 บาท
1,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงฯ 1,530.00 บาท
931.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงฯ 931.22 บาท
8,881.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค
ราคา
ที่ตกลงฯ 8,881.00 บาท
14,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงฯ 14,900.00 บาท
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศ์ทรายทอง
ราคาที่ตกลงฯ 400.00 บาท
หน ้า 674

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR1200062070005

3/7/2019

-

-

PR1200062070003

3/7/2019

-

-

PR1200062070004

3/7/2019

-

-

PO1200062070001

8/7/2019

-

-

PR1200062070022

9/7/2019

-

-

PR1200062070023

9/7/2019

-

-

PO1200062070002

11/7/2019

-

-

PR1200062070030

15/7/2019

-

-

PR1200062070029

15/7/2019

-

-

PR1200062070031

15/7/2019

-

-

PO1200062070003

15/7/2019

-

-

PR1200062070033

23/7/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7984 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็คเครือ่ งปรับกาศฯ จานวน
13 เครือ่ ง
7985 จัดจ้างทาสีกันสนิมโครงเหล็กติดผนังอาคารสานัก
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 งาน
7986 จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้า ห้อง 203 จานวน 1 งาน
7987 จัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ ขนาด 300,000 Btu
อาคาร KB จานวน 2 เครือ่ ง
7988 จัดซือ้ เมาส์ไร้สายสีดา จานวน 2 ชิ้น
7989 จัดซือ้ เครือ่ งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA
ขนาด 4,000 ANSI Lumens จานวน 1 เครือ่ ง
7990 จัดซือ้ โมดูลพร้อมอุปกรณ์สาหรับเชื่อมต่อเครือข่าย 10
Gbps จานวน 1 ชุด
7991 จัดซือ้ เมาส์ไร้สายสีดา จานวน 3 ชิ้น
7992 วัสดุเชื้อเพลิงวีเพาเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95จานวน 14 ลิตร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
13,803.00
13,803.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค
ราคา
ที่ตกลงฯ 13,803.00 บาท
19,200.00
19,200 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร เท่งเจียว
ราคาที่ตกลงฯ 19,200.00 บาท
26,880.00
26,880.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เสียงสังข์
ราคา
ที่ตกลง 26,880.00 บาท
46,545.00
46,545.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค
ราคา
ที่ตกลงฯ 46,545.00 บาท
1,078.00
1,078.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงฯ 1,078.00 บาท
29,000.00
29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงฯ 29,000.00 บาท
96,700.00
96,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จากัดราคา
ที่ตกลงฯ 96,700.00 บาท
1,617.01
1,617.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงฯ 1,617.01 บาท
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PO1200062070006 23/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PO1200062070008

23/7/2019

-

-

PO1200062070007

23/7/2019

-

-

PO1200062070005

23/7/2019

-

-

PR1200062070044

25/7/2019

-

-

PO1200062070010

30/7/2019

-

-

PO1200062070011

30/7/2019

-

-

PR1200062070046

30/7/2019

-

-

PR1300062070003

2/7/2019

-

-

7993 ซือ้ เครือ่ งพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังส์ชั่น ขาว-ดา

4,900.00

4,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1300062070008

3/7/2019

-

-

7994 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตปู้ รับอากาศจานวน 1 คัน

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชูชาติ พรหมศิริ

PR1300062070011

4/7/2019

-

-

7995 จ้างเหมาบริการรถยนต์

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชูชาติ พรหมศิริ

PR1300062070032

9/7/2019

-

-

7996 จ้างซ่อมกล้องถ่ายรูปโอลัมปัส

2,326.00

2,326.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บิ๊กคาเมร่า จากัด

PR1300062070039

11/7/2019

-

-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.วงศ์ทรายทอง

PR1300062070035

11/7/2019

-

-

7998 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 85 เอ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1300062070037

11/7/2019

-

-

7999 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์79 เอ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1300062070036

11/7/2019

-

-

7997 วัสดุเชื้อเพลิง

หน ้า 675

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8000 ซือ้ หมึกพิมพ์ 85 เอ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR1300062070038 11/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

8001 จ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ งรถตูท้ ะเบียน กว 2425
ชลบุรี
8002 จ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ งรถเก๋งทะเบียน ขค 7043
ชลบุรี
8003 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 36 เอ

1,551.50

1,551.50 เฉพาะเจาะจง

ร้านเจริญผล

PR1300062070047

12/7/2019

-

-

4,333.50

4,333.50 เฉพาะเจาะจง

ร้านส.อารยยางยนต์

PR1300062070046

12/7/2019

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1300062070092

22/7/2019

-

-

8004 จ้างเปลีย่ นน้ามันเครือ่ งและกรองโซล่ารถตูท้ ะเบียนนค
7341 ชบ.
8005 จ้างเหมาบริการรถยนต์

2,247.00

2,247.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเจริญผล

PR1300062070090

22/7/2019

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชูชาติ พรหมศิริ

PR1300062070082

22/7/2019

-

-

8006 จ้างตรวจเช็คเครือ่ งสแกนนิ้วมือ

6,955.00

6,955.00 เฉพาะเจาะจง

PR1300062070093

22/7/2019

-

-

8007 ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสารA 4 70 แกรม

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

PR1300062070089

22/7/2019

-

-

8008 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 83 เอ

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด
บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1300062070091

22/7/2019

-

-

8009 จ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศจานวน 1 คัน

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชูชาติ พรหมศิริ

PR1300062070083

22/7/2019

-

-

8010 จ้างสูบสิง่ ปฏิกูล

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

เทศบาลแสนสุข

PR1300062070094

23/7/2019

-

-

8011 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุจัดโครงการ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR1400062070010

4/7/2019

-

-

8,250.00
9,500.00
27,000.00
18,000.00

8,250.00 เฉพาะเจาะจง
9,500.00 เฉพาะเจาะจง
27,000.00 เฉพาะเจาะจง
18,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์, นายจักรกริส
วัฒนศิริ
ไทยสงวน
ฟ้าใส
นายจักรกริส วัฒนศิริ
ใบสาคัญค้างจ่าย

PR1400062070014
PR1400062070019
PR1400062070026
PR1400062070025

11/7/2019
12/7/2019
18/7/2019
18/7/2019

-

-

8012
8013
8014
8015

ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ กระดาษปก
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร
ขอความเห็นชอบจ้างพิมพ์โปสเตอร์
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุจัดนิทรรศการ

หน ้า 676

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8016 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุใช้ในโครงการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
17,000.00
17,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จก., บ.อมรินทร์ บุ๊ค PR1400062070035 19/7/2019
เซ็นเตอร์ จก., บ.สยามแม็คโคร จก.
(มหาชน), กันยารัตน์ นุ่มนิ่ม, พร
พิพัฒน์ เวทการ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

8017 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสานักงาน

9,800.00

9,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเตียฮ่งเส็ง, พี.เอ็น.จี.วัสดุครุภัณฑ์, PR1400062070036
บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จก.

19/7/2019

-

-

8018 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ กระดาษอิงค์เจ็ท
8019 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสงิ่ ก่อสร้าง

5,620.00
600.00

5,620.00 เฉพาะเจาะจง
600.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ซีโอแอล จก. (มหาชน)
PR1400062070057
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก. (มหาชน) PR1400062070059

25/7/2019
25/7/2019

-

-

8020 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสงิ่ ก่อสร้าง

1,260.00

1,260.00 เฉพาะเจาะจง

PR1400062070045

25/7/2019

-

-

ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุงานเกษตร
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ พัดลมติดเพดาน
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ชุดรับแขก
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสานักงาน
ขอความเห็นชอบเสนอตรวจสอบและเปลีย่ นอุปกรณ์
ประตูทางเข้าอัตโนมัติ
8026 ขออนุมัติซอื้ น้าม้นรถเดินเอกสาร

2,700.00
9,200.00
59,800.00
1,500.00
6,420.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง
9,200.00 เฉพาะเจาะจง
59,800.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
6,420.00 เฉพาะเจาะจง

บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก. (มหาชน),
บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก.
บ.ไทเกษตรช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ จก.
บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก.
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
หจก. ผ.รัตนโชติเทรดดิง้
บริษัท ไวเซิร์ฟ เทคโนโลยีส์ จากัด

PR1400062070054
PR1400062070048
PR1400062070073
PR1400062070075
PR1400062070072

25/7/2019
25/7/2019
26/7/2019
26/7/2019
26/7/2019

-

-

400.00

400 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร

PR1600062070025

1/7/2019

-

-

8027 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถตูค้ ณะฯ

10,000.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จากัด(สาขา PR1600062070024
1), บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จากัด

1/7/2019

-

-

8028 ขออนุมัติจ้างล้างรถตูค้ ณะฯ

1,180.00

1,180.00 เฉพาะเจาะจง

PR1600062070030

1/7/2019

-

-

10,530.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

บิ๊กวันคาร์แคร์, รักษ์รถคาร์แคร์,
รักษ์คาร์แคร์ 3
แม่ประภาสังฆภัณฑ์, ร้านดอกไม้
เจียมจิตต์

PR1600062070002

2/7/2019

-

-

8021
8022
8023
8024
8025

8029 ขออนุมัติซอื้ โครงการทาบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะโล
จิสติกส์ ประจาปี พ.ศ.2562

หน ้า 677

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8030 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ถัง
8031 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตัดหญ้า

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
525.00
525.00 เฉพาะเจาะจง น้าดืม่ บ้านและสวน
PR1600062070022 4/7/2019

-

9/7/2019

-

-

80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR1600062070031

10/7/2019

-

-

18,500.30

18,500.30 เฉพาะเจาะจง

PR1600062070032

10/7/2019

-

-

200.00

200 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด แสนรัตน์พัฒนา
(2541)
เอส.พี.พริน้ ท์ช็อป

PR1600062070029

10/7/2019

-

-

8035 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการติดตัง้ สายสัญญาณUTP Cat6

60,900.00

60,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1600062070033

10/7/2019

-

-

8036 ขออนุมัติล้างเครือ่ งปรับอากาศ

32,528.00

32,528.00 เฉพาะเจาะจง

สุพจน์แอร์เซอร์วิส

PR1600062070021

12/7/2019

-

-

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600062070059

22/7/2019

-

-

705.00

705 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR1600062070060

23/7/2019

-

-

8039 ขออนุมติซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ

3,638.00

3,638.00 เฉพาะเจาะจง

สุพจน์แอร์เซอร์วิส

PR1600062070073

31/7/2019

-

-

8040 ขออนุมัติซอื้ วัสดุงานบ้านงานครัว

2,296.00

2,296.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR1600062070074

31/7/2019

-

-

8041 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตัดหญ้า

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายวิโรจน์ สิงห์พริง้

PR1600062070085

31/7/2019

-

-

8042 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม

5,138.00

5,138.00 เฉพาะเจาะจง

เอส.พี.พริน้ ท์ช็อป

PR1600062070076

31/7/2019

-

-

87,280.00

เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR1700062070041

18/7/2019

-

-

8034 ขออนุมัติจ้างทานามบัตร

8037 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่
8038 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจานวน 5 รายการ

8043 ขออนุมัติเสนอซือ้ หนังสือเรียน

80.00

-

PR1600062070028

8033 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจานวน 9 รายการ

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ข้อเสนอแนะ

นางสาวคาพูน โสอุดม

8032 ขออนุมัติซอื้ เข็มหมุด

1,500.00

ปัญหำและอุปสรรค

หน ้า 678

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส
PR1700062070042 18/7/2019

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายอภิชาติ คงฤทธิ์

PR1700062070061

19/7/2019

-

-

8046 ขออนุมัติเสนอจ้างนักข่าว

500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวธนพัต สงวนทรัพย์

PR1700062070053

19/7/2019

-

-

8047 ขออนุมัติเสนอจ้างนักข่าว

500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวปภาดา ฤาชา

PR1700062070054

19/7/2019

-

-

8048 ขออนุมัติเสนอจ้างนักข่าว

500.00

เฉพาะเจาะจง

นายกรภัทร์ ปะสิง่ ชอบ

PR1700062070055

19/7/2019

-

-

8049 ขออนุมัติเสนอจ้างนักข่าว

500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวขวัญฤทัย พุ่มพันธชาติ

PR1700062070056

19/7/2019

-

-

8050 ขออนุมัติเสนอจ้างพิมพ์เอกสาร

2,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR1700062070060

19/7/2019

-

-

8051 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมารถตูป้ รับอากาศ

2,800.00

เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR1700062070064

19/7/2019

-

-

8052 ขออนุมัติเสนอจ้างชุดการแสดง

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกรพรรณ ประเพณี

PR1700062070058

19/7/2019

-

-

8053 ขออนุมัติเสนอจ้างขนย้ายอุปกรณ์

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายอภิชาติ คงฤทธิ์

PR1700062070059

19/7/2019

-

-

8054 ขออนุมัติเสนอจ้างจัดสถานที่ และดอกไม้ติดหน้าอก

2,100.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์

PR1700062070062

19/7/2019

-

-

8055 ขออนุมัติเสนอซือ้ น้ามันรถยนต์

1,400.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เค.ซี.พลังงาน จากัด

PR1700062070065

19/7/2019

-

-

8056 ขออนุมัติเสนอซือ้ ของที่ระลึก

2,400.00

เฉพาะเจาะจง

สมจิตร์ วงศ์บรรเจิดแสง

PR1700062070057

19/7/2019

-

-

8057 ขออนุมัติเสนอซือ้ หนังสือเรียน

91,010.00

เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR1700062070071

23/7/2019

-

-

8044 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
8045 ขออนุมัติเสนอจ้างทาป้ายไวนิล

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง
หรือจ้ำง
4,719.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

หน ้า 679

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8058 ขออนุมัติเสนอซือ้ หนังสือเรียน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง
หรือจ้ำง
61,200.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR1700062070069 23/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นิวทาวน์ เทคนิค

PR1700062070077

24/7/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)/
เสนอราคา 3,785.98บาท

PR1800062070010

1/7/2019

-

-

PR1800062070012

2/7/2019

-

-

8059 ขออนุมัติเสนอซือ้ DVD-R และแบตเตอรี่ Panasonic
อัลคาไลน์ ขนาด AA
8060 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน
7/2562
8061 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์ (โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรีสาหรับนิสิตใหม่ของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี
การศึกษา 2562)

9,270.00

เฉพาะเจาะจง

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

3,785.98

3,785.98 เฉพาะเจาะจง

8062 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ (โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจาปีงบประมาณ 2563)

1,440.00

1,440.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด/
เสนอราคา 1,440 บาท

PR1800062070014

2/7/2019

-

-

8063 ขออนุมัติจัดทาเอกสาร (โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจาปีงบประมาณ 2563)

9,360.00

9,360.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา
9,360 บาท

PR1800062070013

2/7/2019

-

-

8064 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2562
8065 ขออนุมัติจ้างจัดทาป้ายไวนิล (โครงการประชุม
ผูป้ กครองและปฐมนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)

4,719.15

4,719.15 เฉพาะเจาะจง

PR1800062070016

3/7/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา
4,719.15 บาท
ร้าน PP Sign Maker & Solution/
เสนอราคา 2,500 บาท

PR1800062070018

3/7/2019

-

-

8066 ขออนุมัติจ้างจัดทาเล่มคูม่ ือ (โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูน้ านิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจาปีการศึกษา
2562)
8067 ขออนุมัติจ้างจัดทาเล่มเอกสาร (โครงการประชุม
ผูป้ กครองและปฐมนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน A.Pong Tutor/เสนอราคา
2,000 บาท

PR1800062070017

3/7/2019

-

-

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน A.Pong Tutor/เสนอราคา
3,750 บาท

PR1800062070019

3/7/2019

-

-

หน ้า 680

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8068 ขออนุมัติจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์ (โครงการเตรียมความ
พร้อมน้องใหม่ สูร่ วั้ วิทยาศาสตร์การกีฬา ประจาปี
การศึกษา 2562)
8069 ขออนุมัติถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ประจาปีการศึกษา 2561)
8070 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการและแลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศ)
8071 ขออนุมัติซ่อมแซมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ (นักวิชาการศึกษา
(ปริญญาตรี))
8072 ขออนุมัติซ่อมแซมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ (นักวิชาการศึกษา
(พัฒนานิสิต))
8073 ขออนุมัติซ่อมแซมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ (อ.นภพร ทัศ
นัยนา)
8074 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสาหรับถวายพระพรในวโรกาส
คล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,020.00
4,020.00 เฉพาะเจาะจง คลังยาชลบุรี/เสนอราคา 4,020 บาท PR1800062070024 10/7/2019

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

20,200.00

20,200.00 เฉพาะเจาะจง

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

535.00

535.00 เฉพาะเจาะจง

428.00

428.00 เฉพาะเจาะจง

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

8075 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศวันที่ 4
กรกฎาคม 2562 เพื่อส่งคณาจารย์เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการอานวยการการประชุมวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล ณ ห้องประชุมลาแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ จังหวัดกรุงเทพฯ

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

8076 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลทาความสะอาดห้องพักรับรอง
คณบดี สาหรับรับรองนักวิจัยติดตามความก้าวหน้า
โครงการซัง้ เชือก บ้านคลองมะขาม จังหวัดตราด

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 7,000 PR1800062070030
บาท

12/7/2019

-

-

อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต/
เสนอราคา 20,200 บาท

PO1800062070001

18/7/2019

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด/
เสนอราคา 3,000 บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด/
เสนอราคา 3,000 บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด/
เสนอราคา 428 บาท
บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด/เสนอราคา 3,500
บาท
นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR1800062070041

23/7/2019

-

-

PR1800062070043

23/7/2019

-

-

PR1800062070042

23/7/2019

-

-

PR1800062070044

23/7/2019

-

-

PR2100062070002

2/7/2019

-

-

น.ส.นกน้อย เย็นสุวรรณ์

PR2100062070009

9/7/2019

-

-

หน ้า 681

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8077 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครือ่ งเก็บตัวอย่างตะกอนดิน (มบ.
จบ.6655-005-0001-1-45) เนื่องจากอะไหล่
เสือ่ มสภาพ ไม่สมารถใช้งานได้
8078 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 3,301 หน้า เพื่อเป็น
เอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยี
ทางทะเล
8079 ขออนุมัติซ่อมแซมอุปกรณ์การแข่งขัน จานวน 1
โครงการ เพื่อใช้ซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบโครงการ
แข่งขันจรวดขวดน้า ระดับประเทศ ครัง้ ที่ 18 รอบ
คัดเลือกภาคตะวันออก ให้อยูใ่ นสภาพที่พร้อมใช้งาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง พรรณีเอ็นจิเนียริง่
PR2100062070020 11/7/2019

1,485.45

1,485.45 เฉพาะเจาะจง

10,000.00

8080 ขออนุมัติจ้างซ่อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอลและ
โปรแกรม สาหรับกล้องสเตอริโอ (มบ.จบ.
580812001000002) เนื่องจาก Control box
(ควบคุมการถ่ายภาพ) Power cord และ HDMI
cable ชารุดไม่สามารถใช้งานได้
8081 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 5 เครือ่ ง
เนื่องจากเครือ่ งปรับอากาศไม่ทาความเย็น จึงต้อง
ซ่อมแซมเพื่อให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ
8082 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 12
กรกฎาคม พ.ส. 2562 เพื่อรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง EdPEx Inplemtation Add Gap
Analysis ระดับส่วนงาน ประจาปีการ 2561

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2100062070024

11/7/2019

-

-

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายมนตรี ละอองสินธุ์ และร้าน
แบทแมนสือ่ สาร

PR2100062070031

11/7/2019

-

-

51,900.00

51,900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอส.บี.แล็บ แอนด์ ซายน์

PR2100062070022

11/7/2019

-

-

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายรุง่ โรจน์ หวังศิริ

PR2100062070023

11/7/2019

-

-

1,166.00

1,166.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2100062070019

11/7/2019

-

-

หน ้า 682

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8083 ขออนุมัติจ้างทาสิง่ พิมพ์และตกแต่ง จานวน 1 โครงการ
เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์และใช้เพื่อ ประกอบโครงการ
แข่งขันจรวดขวดน้า ระดับประเทศ ครัง้ ที่ 18 รอบ
คัดเลือกภาคตะวันออก

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
25,000.00
25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผึง้ น้อย,บริษัทแอดไวซ์ท่าใหม่
PR2100062070030 11/7/2019
จากัด,ร้านหนอนอ้วน,นายมนตรี
ละอองสินธุ์,โรงพิมพ์จิรเมธ,และร้าน
พิทยา ก๊อปปี๊เซ็นเตอร์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

8084 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 15
กรกฎาคม 2562 เพื่อส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุมเพื่อ
พัฒาข้อเสนอการวิจัยตามกลุม่ ความเชี่ยวชาญ กลุม่ การ
จัดการและการใช้ประโยชน์ขยะ/waste และกลุม่ การ
บริหารจัดการน้า และประชุม เรือ่ ง Research Cluster

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2100062070037

12/7/2019

-

-

8085 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 19
กรกฎาคม 2562 เพื่อรับอาจารย์กลับจากการเข้า
ร่วมงาน BUU Researcher Day 2019 ณ โรงแรม
เดอะไทด์ รีสอร์ท ริมหาดบางแสน มามหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

1,400.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2100062070038

19/7/2019

-

-

8086 ขออนุมัติจ้างดูแลทาความสะอาดห้องพักรับรองคณบดี
เพื่อทาความสะอาดห้องพักรับรองคณบดี สาหรับ
รับรองวิทยากรมามาสอนรายวิชา Introduction to
science and Linguistic

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.นกน้อย เย็นสุวรรณ์

PR2100062070039

19/7/2019

-

-

8087 ขออนุมัติซอื้ หมึกปริน้ เตอร์ HP 12A จานวน 1 กล่อง
เพื่อใช้ในการผลิตเอกสารที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด

PR2100062070041

22/7/2019

-

-

หน ้า 683

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8088 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศวันที่ 24
กรกฎาคม พ.ศ.2562 เพื่อรับ-ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดาเนินการสอบปัญหาพิเศษนิสิตคณะเทคโนโลยีทาง
ทะเล จากสถานวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย
บูรพา มาสอบ ณ มหาวิทยาบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร เจริญพร
PR2100062070042 23/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

8089 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 26
กรกฎาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเข้าร่วม
ประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัยตามกลุม่ ความ
เชี่ยวชาญกลุม่ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ/ผลิตภัณฑ์
เพื่อชะลอวัย/ความงามธุรกิจสปา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดจันทบุรี

1,750.00

1,750.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2100062070044

25/7/2019

-

-

8090 ขออนุมัติจ้างทาความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง 306)
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เพื่อทาความสะอาดห้องพัก
รับรองคณบดีสาหรับรับรองวิทยาการที่มาสอนรายวิชา
วิทยากรที่มาสอนรายวิชา Introduction to science
and Linguistic

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.นกน้อย เย็นสุวรรณ์

PR2100062070045

31/7/2019

-

-

8091 ขออนุมัติจ้างทาความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง 306)
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เพื่อทาความสะอาดห้องพัก
รับรองคณบดีสาหรับรับรองวิทยากรมาสอนรายวิชา
สัมมนา สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.นกน้อย เย็นสุวรรณ์

PR2100062070046

31/7/2019

-

-

8092 ขออนุมัติจ้างทาโปสเตอร์ จานวน 1 โครงการ เพื่อแสดง
ในโครงการพั
ภาพวิ
ชาการ ประจาปีเพื
การศึ
8093 ขออนุ
มัติซอื้ วัฒสดุนาคุ
อุปณ
กรณ์
ประกอบโครงการ
่อใช้กในษา
โครงการวันทวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

700.00
4,100.00

700.00 เฉพาะเจาะจง
4,100.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอันดามัน แอดเวอร์ไทซิง่
ร้านออฟฟิศ มาร์ต

PR2200062070002
PR2200062060048

1/7/2019
1/7/2019

-

-

หน ้า 684

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8094 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 30
มิถุนายน 2562 เพื่อรับ-ส่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ เดินทางเข้าพบ ดร.ธนาวิชญ์ จินดา
ประดิษฐ์ เพื่อหารือเรือ่ งการจัดทาระบบสารสนเทศ
แผนภาพดาวเทียม ฯลฯ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,500.00
4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์
PR2200062060078 1/7/2019

8095 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งบดสมุนไพร จานวน 1 เครือ่ ง และ
เครือ่ งพ่นหมอก จานวน 1 เครือ่ ง เพื่อใช้สาหรับ
เพาะเลีย้ งเห็ดถังเช่าสีทอง
8096 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 3
กรกฎาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งทีมสันทนาการของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
มาแลกเปลีย่ นความคิดเกี่ยวกับการทาสันทนาการ

11,027.50

11,027.50 เฉพาะเจาะจง

2,800.00

8097 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่
2-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อรับ-ส่งบุคลกร /นิสิต
เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ประจาปี
การศึกษา 2561 ในวันที่ 2-5 ก.ค.2562 มหาวิทยาราช
ภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท เอนเนอจี 789 จากัด และ
บริษัท ไอฟาร์ม คอร์ปอเรชั่น จากัด

PR2200062060034

1/7/2019

-

-

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2200062070003

1/7/2019

-

-

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2200062070001

1/7/2019

-

-

8098 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการเสริมสร้าง
ทกษะความรูพ้ ื้นฐานทางด้านวิชาการ เพื่อนิสิตวิทย์ -ศิลป์

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2200062070009

2/7/2019

-

-

8099 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม +อุปกรณ์ เพื่อใช้
เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
8100 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรุตปู้ รับอากาศ วันที่ 5
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อรับ-ส่ง อาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์นิเทศนิสิตฝึกงาน ณ
โรงงานข้าวนครหลวง จังหวัดอยุธยา

18,626.60

18,626.60 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2200062070010

2/7/2019

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2200062070008

2/7/2019

-

-

หน ้า 685

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8101 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 เพื่อรับอาจารย์และนิสิตที่สถาบัน
วิชาการทีโอทีจังหวัดนนทบุรีกลับมามหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,500.00
4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์
PR2200062070011 2/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

8102 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 12
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง EdPEx Inplemtation Add Gap
Analysis ระดับส่วนงาน ประจาปีการ 2561

1,168.00

1,168.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2200062070030

11/7/2019

-

-

8103 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศวันที่ 16
กรกฎาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ เดินทางเข้าพบหารือกับผูบ้ ริหาร
หอการค้าไทย เรือ่ ง การค้ากับชาวอินเดียและความ
ร่วมมือเกี่ยวกับการจัดส่งนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ เพื่อเข้ารับการฝึกงานในประเทศอินเดีย
ต่อไปในอนาคต

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2200062070038

16/7/2019

-

-

8104 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบโครงการ เพื่อใช้ในโครงการ
ค่ายพี่สอนน้องวิทย์-ศิลป์ ประจาปีการศึกษา 2562 ใน
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562- 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

6,794.00

6,794.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจ.เจริญพาณิชย์,ร้านอกาลิโก,
ร้าน๒๐บาท,ร้านปองคุณเภสัช

PR2200062070040

18/7/2019

-

-

8105 โครงการ เพื่อใช้ในโครงการค่ายพี่สอนน้องวิทย์-ศิลป์
ประจาปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.
2562- 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562
8106 ขออนุมัติจ้างตรวจเช็คซ่อมบอร์ดคอนโทรลตูบ้ ่มเชื้อ
ควบคุมอุณหภูมิต่าขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร (มบ.จบ.
600808203000004) เนื่องจากตูบ้ ่มเชื้อทาอุณหภูมิไม่
ตรงตามที่ตงั้ ค่าไว้

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2200062070041

18/7/2019

-

-

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ธเนศพัฒนา จากัด

PR2200062070042

18/7/2019

-

-

หน ้า 686

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8107 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 26 รายการ เพื่อ
ใช้ในวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์และวิชาชีวเคมี
8108 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 19
กรกฎาคม 2562 เพื่อรับอาจารย์กลับจากการเข้า
ร่วมงาน BUU Researcher Day 2019 ณ โรงแรม
เดอะไทด์ รีสอร์ท ริมหาดบางแสน มามหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
46,598.50
46,598.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จากัด
PR2200062070044 18/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1,400.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2200062070045

19/7/2019

-

-

8109 ขออนุมัติจ้างล้างเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 71 เครือ่ ง
เพื่อล้างเครือ่ งปรับอากาศประจาห้องพักสานักงานของ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษ และห้องพักรับรองคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

49,700.00

49,700.00 เฉพาะเจาะจง

นายรุง่ โรจน์ หวังศิริ

PR2200062070047

22/7/2019

-

-

8110 ขออนุมัติจ้างทาป้ายไวนิล เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในการ
จัดโครงการแลกเปลีย่ นความร่วมมือทางวิชาการระยะ
สัน้ 2562 (BUU Chan- UM Short Term Mobility
Programme 2019 ) กิจกรรม ''ต้อนรับนิสิต
แลกเปลีย่ นจาก Faculty of Arts and Social
Sciences , University of Malaya , Malaysia''

640.00

640.00 เฉพาะเจาะจง

โรงพิมพ์จิรเมธ

PR2200062070048

22/7/2019

-

-

8111 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับวิทยากร จานวน
1 โครงการ โครงการ เพื่อมอบให้แก่วิทยากรใน
โครงการแลกเปลีย่ นความร่วมมือทางวิชาการระยะสัน้
2562

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

บุญเที่ยงผลไม้แปรรูป

PR2200062070046

22/7/2019

-

-

8112 ขออนุมัติซอื้ ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อใช้ในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น สาหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ จานวน 12 ห้อง

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศาลาโอสถ จากัด

PR2200062070055

25/7/2019

-

-

หน ้า 687

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8113 ขออนุมัติซอื้ ขวดน้ายาล้างตาฉุกเฉิน (Eye Wash
Bottle) เพื่อใช้ในการล้างตาฉุกเฉินกรณีสารเคมีสัมผัส
ดวงตา สาหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จานวน 8
ห้อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,560.00
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ PR2200062070056 26/7/2019
จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

8114 ขออนุมัติซอื้ เพาเวอร์ซัพพลาย 255W จานวน 1 ชุด
เพื่อใช้ในการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์
591500301000165 เนื่องจากเพาเวอร์ซัพพลายเสีย
ไม่สามารถใช้งานได้

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

คลินิก คอม โดย เนส

PR2200062070059

26/7/2019

-

-

8115 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศวันที่ 26
กรกฎาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ที่เข้าประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัย
เดินทางกลับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2200062070060

26/7/2019

-

-

8116 ขออนุมัติซอื้ หมึกพิมพ์ CE285A จานวน 6 กล่อง และ
หมึกพิมพ์ CE283A จานวน 2 กล่อง เพื่อใช้ในการ
สนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

20,200.00

20,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด

PR2200062070061

26/7/2019

-

-

8117 ขออนุมัติจ้างทาป้ายสติุกเกอร์รีดฟิวเจอร์บอร์ดตัวเลข
1-8 จานวน 8 ชุด เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
8118 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 27
กรกฎาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ เดินทางเข้ารับการอบรม Smart
Communication ของ JRP Program B: Smart
Negotiation

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไอปริน๊ ท์

PR2200062070058

26/7/2019

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2200062070063

26/7/2019

-

-

หน ้า 688

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8119 ขออนุมัติซอื้ สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 32
รายการ เพื่อใช้ในวิชาชีววิทยา โรคและแมลงศัตรูพืช
เบื้องต้น หลักพันธุศาสตร์ และวิชาปฏิบัติการทาง
เทคโนโลยีการเกษตร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
56,137.55
56,137.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จากัด
PR2200062070064 30/7/2019

8120 ขออนุมัติซอื้ ตูเ้ หล็ก 2 บาน และเก้าอี้สานักงาน เพื่อใช้
เป็นตูเ้ ก็บเอกสารประกอบการสอน และเก้าอี้ ใช้
สาหรับประชุมในห้องคณบดี
8121 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 2,338 หน้า เพื่อเป็น
เอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะอัญมณี

11,500.00

11,500.00 เฉพาะเจาะจง

1,052.10

8122 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 12
กรกฎาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรือ่ ง EdPEx Inplemtation Add Gap
Analysis ระดับส่วนงาน ประจาปีการ 2561

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด อินทีเรียร์ ไอเดีย
สาขาที่ 1

PR2300062060037

1/7/2019

-

-

1,052.10 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2300062070002

2/7/2019

-

-

1,166.00

1,166.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2300062070011

11/7/2019

-

-

8123 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 26
กรกฎาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งเจ้าหน้าที่และบุคลากร
อบรม EdPEX Implementation and Gap Analysis
ระดับส่วนงาน

1,750.00

1,750.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2300062070035

25/7/2019

-

-

8124 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
ระดับสูง จานวน 2 เครือ่ ง เพื่อใช้ในการจัดทาสือ่ การ
สอน ,ตัดต่อ vdo , ขึ้นต้นแบบ 3 มิติ และใช้กับ
เครือ่ งมือในการวิเคราะห์อัญมณี

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ไพรัชคอมพิวเตอร์ PR2300062060036
แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น

30/7/2019

-

-

8125 ขออนุมัติซอื้ วัสดุในการฝึกอบรม 14 รายการ โครงการ
มัคคุเทศก์น้อยกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น
(10-11กค62)

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

8/7/2019

-

-

หน ้า 689

PR2400062070011

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8126 ขออนุมัติซอื้ ชุดปฐมพยาบาล 2 ชุด โครงการศูนย์เฝ้า
ระวังความปลอดภัยการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์
ประจาปีการศึกษา 2562 (15-19กค62)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยาเทพประสิทธิ์
PR2400062070018 8/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

8127 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค
ประจาภาคฤดูร้อน จานวน 10,863 แผ่น สาหรับใช้ใน
การจัดสอบปลายภาค ประจาภาคฤดูร้อน 3/61

5,431.50

5,431.50 เฉพาะเจาะจง

นายคาสวย โคตรศรีเมือง

PR2400062070017

8/7/2019

-

-

8128 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ขนาด 18.90 ลิตร จานวน 60 ถัง
ซือ้ น้าดืม่ ขนาด 600 มล. 60 แพ็ค เพื่อใช้สาหรับ
ให้บริการ ผูม้ าติดต่อราชการของคณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว

5,700.00

5,700.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสุภรทิพย์

PR2400062070030

11/7/2019

-

-

8129 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ถังใส 54 ถัง สาหรับบริโภคภายใน
อาคาร บริการผูม้ าติดต่อราชการ คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว
8130 ขออนุมัติซอื้ วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ราชการ
ทะเบียน 1กช637 สาหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ราชการ
ในการติดต่อราชการรับ -ส่งเอกสาร

1,890.00

1,890.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวจี๊ด มณีรัตน์

PR2400062070037

22/7/2019

-

-

90.00

90.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR2400062070038

22/7/2019

-

-

8131 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 3 (ชั้น9ชั้น7ชั้น2)เพื่อใช้ใน
งานสานักงาน/งานจัดการเรียนการสอนและพิมพ์
เอกสารงานวิชาการของคณาจารย์
8132 ขออนุมัติซอื้ หนังสือการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิง
ยุทธศาสตร์ทฤษฎีและการปฏิบัติ 8 เล่ม รายวิชา
667625 สาหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(MBA) ประจาภาคการศึกษา1/62

3,359.58

3,359.58 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
จากัด

PR2400062070047

25/7/2019

-

-

5,600.00

5,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

PR2400062070048

26/7/2019

-

-

8133 ขอความเห็นชอบในการจัดหากี่ทอผ้าและม้าทาเส้นยืน

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายจรูญ พาระมี

PR2600062070015

2/7/2562

-

-

หน ้า 690

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8134 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุที่ใช้ในโครงการ TICC

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
15,500.00
3,324.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จากัด
PR2600062070016 2/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

8135 ขอความเห็นชอบในการจัดหาโลห์รางวัล
8136 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับ
อากาศ
8137 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมพื้น ห้อง I740

2,000.00
41,000.00

780.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศรีชลสปอร์ต
นางสาวปาริฉัตร เมืองวัง

PR2600062070013
PR2600062070011

2/7/2562
2/7/2562

-

-

17,934.00

17,934.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. นิภาพร แสงสว่าง

PR2600062070005

2/7/2562

-

-

8138 ขอความเห็นชอบในการจัดหาไม้อัดรองเตียง สารองใช้
ที่ห้องพักในหอพัก
8139 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างปั๊มลูกกุญแจห้องพัก
นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
8140 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ เครือ่ งวัดแสงสาหรับถ่าย
ภาพยนต์และวีดีโอ
8141 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ วัสดุสาหรับซ่อมแซม
ภายในหอพักวิทยาลัยนานาชาติ
8142 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ภายใน
อาคารหอพักและอาคารวิทยาลัย
8143 ขอความเห็นชอบในการจัดโครงการ Mister & Miss
Buuic ประจาปีการศึกษา 2562
8144 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสาร ส่วนเกิน
เดือน มิย.62
8145 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ วัสดุสาหรับซ่อมแซม
ภายในหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
8146 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เครือ่ งปรับอากาศอาคารเรียนวิทยาลัยนานาชาติ
8147 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ หมึกพิมพ์
8148 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับ
อากาศ

25,000.00

22,470.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที่นอนปีเตอร์แพน จากัด

PR2600062070004

2/7/2562

-

-

6,020.00

6,020.00 เฉพาะเจาะจง

ฤทธิเดชการกุญแจ

PR2600062070010

4/7/2562

-

-

9,200.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอมคิวบ์ จากัด

PR2600062070014

4/7/2562

-

-

22,175.00

19,415.15 เฉพาะเจาะจง

4/7/2562

-

-

61,641.00

61,641.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส PR2600062070012
จากัด
น.ส. นิภาพร แสงสว่าง
PR2600062070017

4/7/2562

-

-

7,750.00

5,902.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรรี่ จากัด

PR2600062070018

4/7/2562

-

-

1,189.00

1,189.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR2600062070019

4/7/2562

-

-

35,645.00

34,645.00 เฉพาะเจาะจง

PR2600062070025

8/7/2562

-

-

1,070.00

1,070.00 เฉพาะเจาะจง

PR2600062070023

8/7/2562

-

-

11,053.10
3,000.00

11,053.10 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด วาย.เอส.เอ. เอ็นจิ
เนียริง่
หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค
นางสาวปาริฉัตร เมืองวัง

PR2600062070024
PR2600062070039

8/7/2562
10/7/2562

-

-

หน ้า 691

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8149 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ วัสดุใช้ในสานักงาน
8150 ขอความเห็นชอบในการเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน
50 เครือ่ ง
8151 ขอความเห็นชอบในการจัดหาไม้ง่าม กระสวย หลอด
กรอด้าย
8152 ขอความเห็นชอบในการจัดหา แฟลชสาหรับกล้อง
ถ่ายรูป
8153 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ภายใน
ห้องพักอาคาหอพัก
8154 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ วัสดุสาหรับซ่อมแซม
ห้องพักนิสิตอาคารหาพักวิทยาลัยนานาชาติ
8155 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ หมึกพิมพ์
8156 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ กระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่
จานวน 20 ลัง
8157 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถตู้
ปรับอากาศ ทะเบียน นค-8305 ชบ.
8158 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเปลีย่ นแบตเตอรีไ่ ฟ
ฉุกเฉิน
8159 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ น้าดืม่ จานวน 200 แพ็ค
8160 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ น้ามันรถรับส่งเอกสาร
ประจาเดือนกรกฎาคม 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
14,980.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR2600062070045 11/7/2562
75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PO2600062070002 12/7/2562
2,000.00

1,250.00 เฉพาะเจาะจง

20,223.00

20,223.00 เฉพาะเจาะจง

43,763.00

43,763.00 เฉพาะเจาะจง

4,980.00

4,980.00 เฉพาะเจาะจง

16,135.60
14,124.00

16,135.60 เฉพาะเจาะจง
14,124.00 เฉพาะเจาะจง

13,630.73

13,630.73 เฉพาะเจาะจง

9,000.00

8,741.90 เฉพาะเจาะจง

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

นายจรูญ พาระมี

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR2600062070053

15/7/2562

-

-

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส PR2600062070052
จากัด
น.ส. นิภาพร แสงสว่าง
PR2600062070056

15/7/2562

-

-

22/7/2562

-

-

น.ส. นิภาพร แสงสว่าง

PR2600062070057

22/7/2562

-

-

หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค PR2600062070058
บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
PR2600062070066
จากัด
บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR2600062070072

22/7/2562
23/7/2562

-

-

24/7/2562

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามแบตเตอรี่
PR2600062070079
อิเลคทรอนิคส์
ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR2600062070087

27/7/2562

-

-

30/7/2562

-

-

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
บาท

1/7/2019

-

-

หน ้า 692

PR2700062070001

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8161 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มการปฏิบัติงาน
ภายในคณะ

8162 ขออนุมัติเบิกค่าจัดจ้างซักรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทยฯ เดือนกรกฎาคม 2562
8163 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ วัสดุโครงการแนะแนวหลักสูตร
ของคณะ ฯ วันที่ 13 กรกฎาคม 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,400.00
9,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY และ PR2700062070003 1/7/2019
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / เสนอราคา
3,754.35 บาท
5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

450.00

450.00 เฉพาะเจาะจง

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง

6,120.00

6,120.00 เฉพาะเจาะจง

25,100.00

25,100.00 เฉพาะเจาะจง

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

8168 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุโครงการสูอ่ ้อมกอดชาว
เกษตร

2,855.00

8169 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุโครงการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562

3,000.00

8164 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์
8165 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ สมุนไพรแห้ง วิชาเภสัชกรรมไทย
1 (เภสัชวัตถุ)
8166 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุโครงการค่ายเกษตร
วิชาการ ครัง้ ที่ 8 ตอนเรียนเกษตรก้าวไกล ประเทศไทย
4.0
8167 ขออนุมัติจ้างและเบิก้ลเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
จัดทารายงานการประเมินการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายพินิต เผ่าจินดา/ เสนอราคา
PR2700062070002
5,000 บาท
ร้านนานาบรรจุภัณฑ์, ร้านสามัคคี PR2700062070019
โอสถ และบริษัทโปรฟาสซิโน จากัด /
เสนอราคา 415 บาท
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย /เสนอราคา PO2700062070001
39,000 บาท

1/7/2019

-

-

10/7/2019

-

-

12/7/2019

-

-

บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึง๊ )
จากัด /เสนอราคา 6,120 บาท
หจก.แวค ซายน์ เอ็นจ์

PR2700062070034

30/7/2019

-

-

PR2800062070002

2/7/2019

-

-

ต้นกล้าก๊อปปี้,ศุนย์ถ่ายเอกสารไทย
แก้ว

PR2800062070012

15/7/2019

-

-

2,855.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบี.พี.เพื่อนนักเรียน, นายสารอง PR2800062070013
คูเจริญ, ดี.ดีวัฒนา ,นครภัณฑ์

22/7/2019

-

-

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ศรีกิจเครือ่ งเขียน จากัด

5/7/2019

-

-

หน ้า 693

PR3300062070009

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8170 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุสานักงานของคณะ
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเครือ่ งเขียน จากัด
PR3300062070010 5/7/2019
บริษัทสยามแม็คโครจากัด (มหาชน)

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

8171 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้า
เล่ม เพื่อจัดทาเอกสารรายงานการประประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

230.00

230.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว

PR3300062070022

9/7/2019

-

-

8172 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้า
เล่ม เพื่อจัดทาเอกสารรายงานการประประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8173 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุโครงการค่ายรวมใจน้อง
ใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 22-28
กรกฎาคม พ.ศ. 2562
8174 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
รายวิชา 75724159 และรายวิชา 75731059 อ.สาลินี
ศรีวงษ์ชัย
8175 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารสรุปเล่ม
รายการการตรวจประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาทรัพยากร
ธรมมชาติและสิง่ แวดล้อม

230.00

230.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว

PR3300062070023

9/7/2019

-

-

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บี.พี.เพื่อนนักเรียน
ร้านศรีอรัญโอสถ

PR3300062070024

9/7/2019

-

-

14,252.40

14,252.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์
จากัด

PR3300062070026

10/7/2019

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ต้นกล้าก๊อปปี้

PR3300062070029

11/7/2019

-

-

8176 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุในการจัดทาเอกสารการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัด
เกียรติบัตรสาหรับนิสิตที่ได้รางวัล ของคณะ
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบี.พี. เพื่อนนักเรียน
PR3300062070033
นายไพรเดช สุทธิเรือง (บางแสนการ
พิมพ์)

22/7/2019

-

-

8177 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนวิชา
ระบบสือ่ ผสม

18,083.00

18,083.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอซอฟท์วัน จากัด

22/7/2019

-

-

หน ้า 694

PR3300062070032

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8178 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเตรียมความ
พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว ประจาปีการศึกษา
2563
8179 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณ์ จานวน 12 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่เปิดใน
คณะสหเวชศาสตร์
8180 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนกายภาพบาบัด
จานวน 3 รายการ
8181 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อใช้
สาหรับรับส่งนิสิตเดินทางกลับจากการเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลีย่ นนิสิตสาขาวิชากายภาพบาบัดกับสถาบันฯ
(อ.พรลักษณ์สารองจ่าย)
8182 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งวัดการดูดกลืนแสง (ยูวีวิส) จานวน
1 เครือ่ ง
8183 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ จานวน 6 เครือ่ ง

8184 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม โครงการฝึก
ปฏิบัติงานกายภาพบาบัดทางคลินิก 3 ระหว่างวันที่ 1
กรกฎาคม 2562 ถึง 3 กันยายน 2562 (จ่ายเงินทราย)
8185 ขออนุมัติจัดซือ้ เก้าอี้เลคเชอร์ จานวน 220 ตัว

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
97,285.00
97,285.00 เฉพาะเจาะจง จากร้านแสงงามอิงค์เจ็ท วัฒนานคร PR3300062070043 26/7/2019
โรงพิมพ์เขาฉกรรจ์การพิมพ์และ
บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จากัด
98,600.50

98,600.50 เฉพาะเจาะจง

2,806.16

2,806.16 เฉพาะเจาะจง

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

190,000.00

190,000.00 เฉพาะเจาะจง

282,480.00

282,480.00 เฉพาะเจาะจง

460.00

460.00 เฉพาะเจาะจง

211,860.00

211,860.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด ราคา PO3600062070001
ที่ตกลงซือ้ 98,600.50 บาท

1/7/2019

-

-

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 2,806.16 บาท
นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาที่ตกลง
จ้าง 2,500 บาท

PR3600062070001

1/7/2019

-

-

PR3600062070003

1/7/2019

-

-

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
PO3600062070002
เคมีภัณฑ์ จากัด ราคาที่ตกลงซือ้
190,000 บาท
บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียริง่ จากัด PO3600062070003
ราคาที่ตกลงซือ้ 282,480 บาท

2/7/2019

-

-

2/7/2019

-

-

นางสาวยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลง
จ้าง 460 บาท

PR3600062070018

3/7/2019

-

-

บริษัท แอสเซท บิสซิเนส เอเซีย
PO3600062070004
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 211,860 บาท

9/7/2019

-

-

หน ้า 695

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8186 ขออนุมัติจัดจ้างทาแบบสอบถามและคูม่ ือการประเมิน
ผูส้ ูงอายุและผูพ้ ิการ จานวน 75 ชุด ค่าจัดทาแผ่นพับสี
จานวน 128 แผ่น เพื่อใช้ในโครงการใกล้บ้านใกล้ใจฯ
8187 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุคลนิก จานวน 9 รายการและสติก
เกอร์พีวีซีใส จานวน 5 แพ็ค
8188 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 3 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,390.00
1,390.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600062070028 10/7/2019
1,390 บาท

6,692.72

6,692.72 เฉพาะเจาะจง

12,091.00

12,091.00 เฉพาะเจาะจง

8189 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนของรายวิชาปฏิบัติการ
โลหิตวิทยา 1 รหัสวิชา 68234259 (อ.สานิตา)

3,103.00

3,103.00 เฉพาะเจาะจง

8190 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ายาสารเคมี จานวน 6 รายการ เพื่อใช้
สาหรับการเรียนการสอนของรายวิชาปฏิบัติการโลหิต
วิทยา 1 รหัสวิชา 68234259 (อ.สานิตา)

10,700.00

8191 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 9 รายการ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR3600062070029
ราคาที่ตกลงซือ้ 6,692.72 บาท
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
PO3600062070005
เคมีภัณฑ์ จากัด ราคาที่ตกลงซือ้
12,091 บาท
บริษัท กิบไทย จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ PR3600062070037
3,103 บาท

10/7/2019

-

-

11/7/2019

-

-

11/7/2019

-

-

10,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 10,700 บาท

PO3600062070007

11/7/2019

-

-

14,616.20

14,616.20 เฉพาะเจาะจง

11/7/2019

-

-

8192 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการทาบายสีสขู่ วัญ จานวน 1
สารับ เพื่อใช้สาหรับการจัดทากิจกรรมพิธีบายศรีสขู่ วัญ
คณะสหเวชศาสตร์ สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 16
กรกฎาคม 2562

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด ราคา PO3600062070006
ที่ตกลงซือ้ 14,616.20 บาท
ร้านบายศรีนิมิตร ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600062070045
2,000 บาท

12/7/2019

-

-

8193 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในการทาท่อน้า จานวน 2 รายการ
(เงินหมุน)

69.00

69.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เฮ้งย่งไถ่ ราคาที่ตกลงซือ้ 69
บาท

12/7/2019

-

-

หน ้า 696

PR3600062070043

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8194 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในการจัดกิจกรรมโครงการ AHS
First Date คณะสหเวชศาสตร์ ในวันที่ 15-19
กรกฎาคม 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,211.00
6,211.00 เฉพาะเจาะจง ดินสอสีเขียน ราคาที่ตกลงซือ้ 796 PR3600062070044 12/7/2019
บาท,P.K พลาสติก ราคาที่ตกลงซือ้
180 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 2,291 บาท,
บริษัท ดีฟาร์มาซี จากัด มหาชน
ราคาที่ตกลงซือ้ 2,944 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

8195 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษ A4 จานวน 6 รีมและจัดจ้าง
พิมพ์โปสเตอร์ จานวน 2 แผ่นและถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
จานวน 5 เล่ม (อ.พรพรหมสารองจ่าย)

1,762.50

1,762.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
PR3600062070041
ราคาที่ตกลงซือ้ 540 บาท,บ้าน
จิปาถะ ราคาที่ตกลงซือ้ 110 บาท
,ร้าน PP Sing Maker & Solution
ราคาที่ตกลงจ้าง 600 บาท,คุณยลดา
วรดิถี ราคาที่ตกลงจ้าง 512.50 บาท

12/7/2019

-

-

8196 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จานวน 7
รายการ เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชา
โครงงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ (อ.กนกพร)

6,024.10

6,024.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด ราคา PR3600062070040
ที่ตกลงซือ้ 6,024.10 บาท

12/7/2019

-

-

8197 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัย
ทางเทคนิคการแพทย์และโครงงานทางพยาธิวิทยากาย
วิภาค

6,452.10

6,452.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิบไทย จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ PR3600062070056
6,452.10 บาท

15/7/2019

-

-

8198 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 174 แผ่นและ
ค่าจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จานวน 1 แผ่น (อ.จิรสุดาสารอง
จ่าย)

387.00

387.00 เฉพาะเจาะจง

นางสุกัญญา จีนเมือง ราคาที่ตกลง PR3600062070057
จ้าง 87 บาท,ร้าน PP Sing Maker &
Solution ราที่ตกลงจ้าง 300 บาท

15/7/2019

-

-

หน ้า 697

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8199 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 5 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ
ภูมิคมุ้ กันวิทยาคลินิกและไวรัสคลินิก (68231359)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,020.00
4,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
PR3600062070055 15/7/2019
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 4,020 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

8200 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งดืม่ จานวน 5 รายการ เพื่อใช้
สาหรับรับรองผูม้ าติดต่อราชการภายในคณะสหเวช
ศาสตร์
8201 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุทางการแพทย์ จานวน 2 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการจัดโครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน
ประจาปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
(อ.นิรมลสารองจ่าย)

1,055.49

1,055.49 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 1,055.49 บาท

PR3600062070063

18/7/2019

-

-

2,889.00

2,889.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 2,889 บาท

PR3600062070059

18/7/2019

-

-

8202 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในการจัดโครงการฯ จานวน 10
รายการ
8203 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับส่ง รศ.นพ.สาเริง รางแดง มาสอนรายวิชา
68533159 วิทยาเซลล์นรีเวช วันที่ 17 สิงหาคม 2562

1,970.62

1,970.62 เฉพาะเจาะจง

PR3600062070058

18/7/2019

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 1,970.62
นายสมศักดิ์ สุวิชาพาณิชย์ ราคาที่
ตกลงจ้าง 3,500 บาท

PR3600062070067

22/7/2019

-

-

8204 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน รับส่ง
พญ.สมฤทัย ช่วงโชติ มาสอนรายวิชา 68533159 วิทยา
เซลล์นรีเวช วันที่ 8 สิงหาคม 2562

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ สุวิชาพาณิชย์ ราคาที่
ตกลงจ้าง 3,500 บาท

PR3600062070068

22/7/2019

-

-

199,100.00

199,100.00 เฉพาะเจาะจง

23/7/2019

-

-

110,000.00

110,000.00 เฉพาะเจาะจง

23/7/2019

-

-

360.00

360.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิทอป จากัด ราคาที่ตกลง PO3600062070008
ซือ้ 199,100 บาท
บริษัท เซสท์ - เมด จากัด ราคาที่ตก PO3600062070009
ลงซือ้ 110,000 บาท
นางสาวยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลง PR3600062070082
จ้าง 360 บาท

24/7/2019

-

-

8205 ขออนุมัติจัดซือ้ ชุดเครือ่ งดูด-จ่ายสารละลายอัตโนมัติ
จานวน 11 ชุด
8206 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งปั่นตกตะกอนชนิดตัง้ โต๊ะ ใช้ใน
งานบริการโลหิต จานวน 2 เครือ่ ง
8207 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 800 แผ่น เพื่อใช้
สาหรับการจัดโครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน
ประจาปีการศึกษา 2562

หน ้า 698

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8208 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถสองแถว จานวน 3 คัน
เพื่อรับ-ส่งนิสิตและอาจารย์เข้าร่วมการจัดโครงการ
เทคนิคการแพทย์ชุมชน ประจาปีการศึกษา 2562
(อ.ณัฐภาณินีสารองจ่าย)
8209 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 จานวน 3.56 ลิตร
(เงินหมุน)
8210 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 3 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการจัดโครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชนฯ
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
900.00
900.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ เดชศักดา ราคาที่ตก PR3600062070090 24/7/2019
ลงจ้าง 900 บาท

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

8211 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเปลีย่ นอุปกรณ์ในห้องน้าและ
เดินสายไฟห้อง 502 (กุลธราสารองจ่าย)

4,400.00

8212 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและพิมพ์โปสเตอร์ (อ.
กุลธิดาสารองจ่าย กลุม่ ศุภิสรา 1,607 บาท,กมลรัตน์
1,306.15 บาท)

2,913.15

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ห้างหุ้นส่วนธิดามหานคร ราคาที่ตก PR3600062070091
ลงซือ้ 100 บาท
บริษัท ควอลิฟาย กรุป๊ จากัดราคาที่ PO3600062070010
ตกลงซือ้ 15,000 บาท

24/7/2019

-

-

24/7/2019

-

-

4,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน์ราคาที่ PR3600062070093
ตกลงจ้าง 4,400 บาท

26/7/2019

-

-

2,913.15 เฉพาะเจาะจง

ร้าน PP Sing Maker & Solution PR3600062070099
ราคาที่เสนอ 600 บาท,คุณยลดา วร
ดิถี ราคาที่เสนอ 300.15 บาท,ร้าน
SP PRINT ราคาที่เสนอ 73 บาท,
ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบปี้ ราคาที่เสนอ437
บาท, ร้านเบสท์ซีร็อก ราคาที่เสนอ
394 บาท,ร้านบัณฑิตเอกสาร ราคาที่
เสนอ 913 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตชั่น
เนอรี่ จากัด ราคาที่เสนอ 196 บาท

28/7/2019

-

-

หน ้า 699

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8213 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 770 แผ่นและ
ค่าจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จานวน 2 แผ่น (อ.ทัศวิญา กลุม่ เอ
สราวุธ 1,016 บาทกลุม่ บี ปพิชชา 976 บาท)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,090.55
2,090.55 เฉพาะเจาะจง คุณยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจ้าง
PR3600062070098 28/7/2019
206.55 บาท,ข้าวโอ๊ตก๊อบปี้ ราคาที่
ตกลงจ้าง 1,084 บาท,รับทาป้าย
โฆษณาทุกชนิด ราคาที่ตกลงจ้าง 500
บาท,PP Sing Maker & Solution
ราคาที่ตกลงจ้าง 300 บาท

8214 ขออนุมัติจัดซือ้ เตียงไม้สูง จานวน 14 ตัว

147,000.00

147,000.00 เฉพาะเจาะจง

8215 ขออนุมัติจัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้า ชั้น ๑ อาคาร
วิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน ๑ งาน
8216 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งทาน้าแข็ง จานวน ๑ เครือ่ ง

490,000.00

490,000.00 เฉพาะเจาะจง

99,510.00

99,510.00 เฉพาะเจาะจง

8217 ขออนุมัติซอื้ สารเคมี จานวน 3 รายการ ดังเอกสารแนบ
(270)
8218 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ในโครงการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
ประจาปีการศึกษา 2561 วันที่ 19 กรกฏาคม 2562
(141)

7,530.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PO3600062070011

30/7/2019

-

-

PO3600062070013

31/7/2019

-

-

PO3600062070012

31/7/2019

-

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูนิตี้ เมดิเทค จากัด ราคาที่
ตกลงซือ้ 147,000 บาท
โหน่ง เจริญก่อสร้าง ราคาที่ตกลงจ้าง
490,000 บาท
บริษัท ค้าขายร่ารวย จากัด ราคาที่
ตกลงซือ้ 99,510 บาท
บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด

PR3700062070010

3/7/2019

-

-

2,500.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านสดใส ก็อปปี้

PR3700062070008

3/7/2019

-

-

8219 ขออนุมัติซอื้ สารเคมี จานวน 4 รายการ ดังเอกสารแนบ
ในวิชาวิทยาการเครือ่ งสาอางค์ (270)

2,020.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี.ซี.ดรัก เซ็นเตอร์ จากัด

PR3700062070009

3/7/2019

-

-

8220 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมี 12 รายการ
8221 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน
8222 ขออนุมัติซ่อมบารุงเครือ่ งสูบน้าดับเพลิงอาคารเรียน 5
ชั้น (172)
8223 ขออนุมัติทาป้ายสติก๊ เกอร์สะท้อนแสง

66,510.00
7,000.00
38,500.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
นายสุพจน์ หกยอด

PR3700062070011
PR3700062070012
PO3700062070002

5/7/2019
5/7/2019
9/7/2019

-

-

6,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท คีรีแสนดี จากัด

PR3700062070013

8/7/2019

-

-

หน ้า 700

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัด PR3700062070030 9/7/2019

16,157.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัด PO3700062070003

10/7/2019

-

-

7,000.00

เฉพาะเจาะจง

PR3700062070020

9/7/2019

-

-

8227 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งกลัน่ ระเหยสารแบบหมุน (172)

24,824.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผูจ้ าหน่ายโต
โยต้า จากัด
บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จากัด

PO3700062070004

11/7/2019

-

-

8228 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมี จานวน 4 รายการ

11,449.00

เฉพาะเจาะจง

PR3700062070045

10/7/2019

-

-

8229 ขออนุมัติสงั่ จ้างทาตรายาง
8230 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมี จานวน 14 รายการ
8231 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ เลขครุภัณฑ์
551500301000246 (172)
8232 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมี จานวน 2 รายการ

800.00
13,230.00
3,000.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรชัน
จากัด
ใบสาคัญค้างจ่าย
บริษท วันรัต (หน่าเซียน) จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR3700062070039
PR3700062070046
PR3700062070048

10/7/2019
10/7/2019
11/7/2019

-

-

3,156.50

เฉพาะเจาะจง

PR3700062070047

11/7/2019

-

-

3,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บรอนสัน แอนด์ จาคอบส์
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR3700062070049

11/7/2019

-

-

2,500.00

เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR3700062070054

11/7/2019

-

-

1,600.00
42,490.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย
บริษัท จันทร์เจ้า ลองจีวิตี้ จากัด

PR3700062070050
PR3700062070059

11/7/2019
15/7/2019

-

-

15,200.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR3700062070057

15/7/2019

-

-

36,450.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท จันทร์เจ้า ลองจีวิตี้ จากัด

PR3700062070058

15/7/2019

-

-

81,900.00

เฉพาะเจาะจงหน ้า 701
บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด

PR3700062070060

19/7/2019

-

-

8224 ขออนุมัติจัดจ้างย้ายเครือ่ งกรองน้า
8225 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งกรองน้า
8226 ขออนุมัติซ่อมบารุงรถตูป้ ระจาคณะเภสัชศาสตร์

8233 จัดจ้างซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์
551500301000236 (172)
8234 ขออนุมัติเปลีย่ นเเบตเตอรีร่ ถตูป้ ระจาคณะเภสัชศาสตร์
(172)
8235 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก
8236 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมี ใช้ในห้องปฏิบัติการของวิชา
วิทยาการ (303)
8237 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (133)
8238 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการของวิชาวิทยาการ (303)
8239 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมี จานวน 12 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง
หรือจ้ำง
5,350.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8240 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งกลัน่ ระเหยสารแบบหมุน (172)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง
หรือจ้ำง
23,005.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จากัด
PO3700062070005 23/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

8241 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์สานักงานประจาคณะเภสัช
ศาสตร์ (133)
8242 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งแก้วและวัสดุอุปกรณ์
8243 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมีจานวน 7 รายการ

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR3700062070069

22/7/2019

-

-

35,640.00
97,690.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ์ PR3700062070071
บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จากัด PR3700062070075

22/7/2019
23/7/2019

-

-

8244 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมี จานวน 6 รายการ

99,680.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จากัด PR3700062070074

23/7/2019

-

-

8245 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมี จานวน 1 รายการ

32,750.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จากัด PR3700062070079

23/7/2019

-

-

8246 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ
เพื่อทาการทาลองต่างๆ
8247 ขออนุมัติเบิกค่าของที่ระลึกการลงนามบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) กับบริษัทชัชชัยเภสัช จากัด วันที่ 16
มิถุนายน 2562
8248 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งแก้วและอุปกรณ์ต่างๆ จานวน 5
รายการ
8249 ขออนุมัติเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสารประจาเดือนสิงหาคม
2562 (299)
8250 ซือ้ อุปกรณ์แยกสัญญาณเครือข่าย แบบ 8 Port จานวน
5 ชิ้น
8251 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

57,300.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด

PR3700062070097

26/7/2019

-

-

1,000.00

เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR3700062070096

26/7/2019

-

-

76,950.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีที เคมีคอล จากัด

PR3700062070095

26/7/2019

-

-

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

30/7/2019

-

-

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปปี้เออร์ PO3700062070006
จากัด
นิวทาวน์ เทคนิค
PR3800062070009

2/7/2562

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062070004

2/7/2562

-

-

8252 ซือ้ สายสัญญาณภาพ HDMI ความยาว 2 เมตร จานวน
2 เส้น

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR3800062070006

2/7/2562

-

-
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8253 ซือ้ สายสัญญาณภาพ HDMI ความยาว 3 เมตร จานวน
5 เส้น ความยาว 5 เมตร จานวน 5 เส้น ความยาว 10
เมตร จานวน 5 เส้น
8254 จ้างทาเล่มงานประชุมวิชาการ (Proceedings) จานวน
120 เล่ม สาหรับใช้ในโครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติ (JCSSE2019)
8255 จ้างทาไวนิล จานวน 2 ป้าย สาหรับใช้ในโครงการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ (JCSSE2019)
8256 ซือ้ ปลัก๊ ไฟคอมพิวเตอร์ ขนาด 5 เมตร จานวน 50 อัน
8257 ซือ้ เมาส์ จานวน 10 อัน และแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
จานวน 10 อัน
8258 ขออนุมัติเบิกค่าน้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
8259 ซือ้ น้าดืม่ ถัง จานวน 90 ถัง
8260 จ้างปริน้ ป้ายชื่อ จานวน 100 แผ่น
8261 ซือ้ ปลัก๊ ไฟคอมพิวเตอร์ ขนาด 5 เมตร จานวน 5 อัน
8262 ซือ้ กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 190 แกรม จานวน 6 แพ็ค
8263 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 5 คัน
สาหรับใช้ในการเดินทางจัดโครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 16th International Joint
Conference on Computer Science and
Software Engineering (JCSSE2019)
8264 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง โรงแรมอมารี พัทยา
เหนือ ในวันที่ 10 ก.ค.2562
8265 จ้างปริน้ ใบประกาศนียบัตร จานวน 284 แผ่น

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,000.00
8,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค
PR3800062070007 2/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชลบุรีการพิมพ์

PR3800062070002

2/7/2562

-

-

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววลัญช์รัตน์ ทองระอา

PR3800062070003

2/7/2562

-

-

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PO3800062070001

2/7/2562

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR3800062070008

2/7/2562

-

-

100.00
3,150.00
300.00
3,745.00

100.00 เฉพาะเจาะจง
3,150.00 เฉพาะเจาะจง
300.00 เฉพาะเจาะจง
3,745.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ธิดามหานคร
น้าดืม่ บ้านและสวน
ร้าน Shoot Me Digital Express
นิวทาวน์ เทคนิค

PR3800062070014
PR3800062070015
PR3800062070033
PR3800062070034

4/7/2562
4/7/2562
8/7/2562
8/7/2562

-

-

480.00

480.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR3800062070030

8/7/2562

-

-

11,900.00

11,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PO3800062070003

9/7/2562

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062070038

9/7/2562

-

-

852.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 703
ร้าน ลูกน้าเซอร์วิส

PR3800062070035

9/7/2562

-

-

852.00

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8266
8267
8268
8269
8270

จ้างปริน้ ป้ายชื่อ จานวน 88 แผ่น
ซือ้ ของที่ระลึก (ชุดอาหารทะเลแห้ง) จานวน 2 ชุด
จ้างปริน้ ปกพร้อมเข้าเล่มสันกาว จานวน 45 เล่ม
จ้างปริน้ ปกพร้อมเข้าเล่มสันกาว จานวน 10 เล่ม
ซือ้ กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 190 แกรม จานวน 3 แพ็ค

8271 จ้างซ่อมเปลีย่ นอะไหล่รถจักรยานยนต์
8272 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - สถาบันปัญญาภิวัฒน์
นนทบุรี ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
8273 ซือ้ น้ามันสาหรับเติมรถจักรยานยนต์ของคณะ
8274 จ้างเหมาปรับสถานที่ ทาราวเหล็กกั้น ทางลาด ทาสี
สาหรับทาลานจอดรถจักรยานยนต์ จานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
264.00
264.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,700.00
2,700.00 เฉพาะเจาะจง
700.00
700.00 เฉพาะเจาะจง
240.00
240.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ร้าน Shoot Me Digital Express
นางสาวทิภาพร พรายน้า
ร้าน ลูกน้าเซอร์วิส
ร้าน ลูกน้าเซอร์วิส
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR3800062070036 9/7/2562
PR3800062070039 9/7/2562
PR3800062070043 12/7/2562
PR3800062070044 12/7/2562
PR3800062070042 12/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

640.00
3,000.00

640.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน อู่แกละหาดวอน
นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062070054
PR3800062070053

18/7/2562
18/7/2562

-

-

100.00
89,710.00

100.00 เฉพาะเจาะจง
89,710.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ธิดามหานคร
ร้าน อรุณวิศวกรรม

PR3800062070052
PO3800062070005

18/7/2562
18/7/2562

-

-

8275 ซือ้ หมึกพิมพ์สาหรับเครือ่ งถ่ายเอกสารยีห่ ้อริโก้ จานวน
5 หลอด
8276 ซือ้ กระเช้าอาหารทะเลแห้ง จานวน 1 กระเช้า สาหรับ
มอบใช้ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาการ
สารสนเทศและไหว้ครูคณะวิทยาการสารสนเทศ
ประจาปีการศึกษา 2562

18,800.00

18,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PO3800062070004

18/7/2562

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวทิภาพร พรายน้า

PR3800062070073

23/7/2562

-

-

8277 ซือ้ พานดอกไม้ จานวน 6 พาน และพวงมาลัย จานวน
25 พวง สาหรับใช้ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะ
วิทยาการสารสนเทศและไหว้ครูคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2562

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน Kanlaya Florist

PR3800062070077

23/7/2562

-

-

8278 ซือ้ วัสดุจานวน 13 รายการ สาหรับใช้ในโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาการสารสนเทศและไหว้
ครูคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2562

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR3800062070074

23/7/2562

-

-
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8279 จ้างปริน้ ปกพร้อมเข้าเล่มสันกาว จานวน 8 เล่ม
8280 ซือ้ ชุดการเรียนรูอ้ ุปกรณ์ทดลอง จานวน 9 รายการ
สาหรับรายวิชา 88520459 การใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด
ด้วย IOT
8281 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ จานวน 1 คัน สาหรับใช้ใน
การอานวยความสะดวกในการเข้าร่วมอบรม ณ The
Connecion MRT ลาดพร้าว
8282 จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ กลางภาค ภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2561 จานวน 1,281 แผ่น
8283 ขอซือ้ เครือ่ งสังฆทาน และเทียนพรรษาพร้อมเชิงเทียน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
480.00
480.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลูกน้าเซอร์วิส
PR3800062070095 26/7/2562
14,179.11
14,179.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเจ เทค จากัด
PO3800062070006 26/7/2562

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

576.45

576.45 เฉพาะเจาะจง

6,100.00

6,100.00 เฉพาะเจาะจง

8284 ซือ้ วัสดุหมึกพิมพ์

1,250.00

1,250.00 เฉพาะเจาะจง

8285 ขอซ่อมแซมโปรเจคเตอร์ จานวน 2 เครือ่ ง

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง

552.15

552.15 เฉพาะเจาะจง

10,300.00

10,300.00 เฉพาะเจาะจง

98,100.00

98,100.00 เฉพาะเจาะจง

237,000.00

237,000.00 เฉพาะเจาะจง

8286 จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ ปลายภาค ภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2561 จานวน 1,227 แผ่น
8287 ซือ้ วัสดุหมึกพิมพ์
8288 จ้างเหมาพัฒนาแนวทางระบบปรับปรุงและซ่อมบารุง
โมบายแอพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการแปลง
เกษตร จานวน ๑ งาน โครงการบริการวิชาการ
8289 จ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศหลาย
เซ็นเซอร์และหลายช่วงเวลาในพื้นที่แปลงเกษตร
จานวน ๑ งาน โครงการบริการวิชาการ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062070091

26/7/2562

-

-

นายคาสวย โคตรศรีเมือง/เสนอราคา
576.45 บาท
แม่ประภาสังฆภัณฑ์/เสนอราคา
6,100.00 บาท
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา
1,250.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด เดชาติวงศ์ กรุป๊ /
เสนอราคา 9,630.00 บาท
นายคาสวย โคตรศรีเมือง/เสนอราคา
552.15 บาท
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา
10,300.00 บาท
นางสาววัชราพร ธรรมโชติ /เสนอ
ราคา 98,100.00 บาท

PR3900062070002

2/7/2562

-

-

PR3900062070018

4/7/2562

-

-

PR3900062070023

9/7/2562

-

-

PR3900062070030

18/7/2562

-

-

PR3900062070034

26/7/2562

-

-

PO3900062070001

30/7/2562

-

-

PR000100

1/7/2562

-

-

นายณัฐวุฒิ บุญตา/เสนอราคา
237,000.00 บาท

PR000101

1/7/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
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8290 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ จ้าง-ค่าวัสดุสานักงาน จานวน
13 รายการ เพื่อใช้ในสานักงานและจัดทาข้อสอบ
รายวิชาศึกษาทั่วไป ของสถาบันภาษา
8291 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร
8292 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและทารูปเล่ม รายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (SAR)
8293 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เดินทางพา
ผูบ้ ริหารและคณาจารย์ไปประชุมกับผูบ้ ริหารวิทยาเขต
สระแก้ว และสัมภาษณ์ผสู้ มัครเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง
วิทยาเขต ครัง้ ที่ 5 ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
8294 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษถ่ายเอกสารสี
8295 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เดินทางพา
ผูบ้ ริหารและคณาจารย์ไปร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาเขตสระแก้ว
8296 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พาคณาจารย์
ไปทาการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว วันที่ 22
กรกฎาคม พ.ศ. 2562
8297 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เดินทางพา
คณาจารย์มาสอนที่วิทยาเขตสระแก้ว วันที่ 25
กรกฎาคม พ.ศ. 2562
8298 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและทารูปเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) และรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,433.00
4,433.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา PR4000062070010 10/7/2562
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

420.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR4300062070001

1/7/2019

-

-

495.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านลูกน้าเซอร์วิส

PR4300062070012

8/7/2019

-

-

3,200.00

เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062070015

11/7/2019

-

-

350.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR4300062070014

11/7/2019

-

-

3,200.00

เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062070016

11/7/2019

-

-

3,200.00

เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062070018

18/7/2019

-

-

3,200.00

เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062070019

23/7/2019

-

-

280.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านลูกน้าเซอร์วิส

PR4300062070022

27/7/2019

-

-
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8299 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและทารูปเล่มหลักสูตร พ.ศ.
2562 (แก้ไข 9)
8300 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 37
รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง
หรือจ้ำง
625.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ร้านลูกน้าเซอร์วิส
PR4300062070021 27/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

17,422.06

17,422.06 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062070002
ราคาที่เสนอ 17,422.06 บาท

1/7/2019

-

-

38,573.50

38,573.50 เฉพาะเจาะจง

1/7/2019

-

-

8302 จัมโบ้ชีสไบน์ ไก่จ๊อและวีล จานวน 3 รายการ

4,370.00

4,370.00 เฉพาะเจาะจง

1/7/2019

-

-

8303 น้าอัดลมและมินิเมดพัลพิส้ม จานวน 7 รายการ

15,392.04

15,392.04 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทย แต ซุง จากัด / ราคาที่ PR7080062070003
เสนอ 38,573.50 บาท
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด /
PR7080062070001
ราคาที่เสนอ 4,370.00 บาท
บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล PR7080062070005
จากัด / ราคาที่เสนอ 15,392.04 บาท

2/7/2019

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

2/7/2019

-

-

14,908.00

14,908.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
PR7080062070004
เฟรชมาร์ท) / ราคาที่เสนอ 500.00
บาท
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR7080062070006
/ ราคาที่เสนอ 14,908.00 บาท

8/7/2019

-

-

8306 นิชชินคัพ จานวน 2 รายการ

8,064.03

8,064.03 เฉพาะเจาะจง

8/7/2019

-

-

8307 ไส้กรอกและไก่จ๊อ จานวน 3 รายการ

6,795.00

6,795.00 เฉพาะเจาะจง

8/7/2019

-

-

8308 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 12
รายการ

5,889.73

5,889.73 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติง้ แอนด์
PR7080062070007
ดิสทริบิวชั่น จากัด / ราคาที่เสนอ
8,064.03 บาท
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด /
PR7080062070008
ราคาที่เสนอ 6,795.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062070009
ราคาที่เสนอ 5,889.73 บาท

9/7/2019

-

-

8301 ตุก๊ ตา จานวน 2 รายการ

8304 โบโลน่าหมูสไปซี่ จานวน 20 แพ็ค

8305 สินค้า และอุปกรณ์ประกอบการขาย จานวน 17 รายการ
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8309 ไส้กรอก จานวน 3 รายการ

8310 หนังสือ/แบบเรียน และสือ่ โปสเตอร์ จานวน 94 รายการ
8311 เสือ้ ปักโลกใต้ทะเล จานวน 2 รายการ
8312 ขนมจีบไก่ จานวน 320 ไม้
8313 ถ้วยไอศกรีม 60 แพ็ค

8314 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 34
รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
1,420.00
1,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาที่เสนอ 1,420.00
บาท
46,750.00
46,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อักษราพิพัฒน์ จากัด / ราคา
ที่เสนอ 46,750.00 บาท
27,685.00
27,685.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาที่
เสนอ 27,685.00 บาท
3,081.60
3,081.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จากัด / ราคาที่
เสนอ 3,081.60 บาท
2,641.83
2,641.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย/ ราคาที่เสนอ 2,641.83 บาท
24,601.82

24,601.82 เฉพาะเจาะจง

8315 อิชิตัน 21 ลัง

6,615.00

6,615.00 เฉพาะเจาะจง

8316 พาย คุกกี้ จานวน 100 ห่อ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

8317 ไส้กรอกและเกี๊ยวกุ้งสับ จานวน 4 รายการ

2,370.00

2,370.00 เฉพาะเจาะจง

8318 วิลและไก่จ๊อ จานวน 2 รายการ

5,540.00

5,540.00 เฉพาะเจาะจง

19,741.69

19,741.69 เฉพาะเจาะจง

8319 น้าอัดลม น้าทิพย์และมินิเมทพัลพิส้ม จานวน 8 รายการ

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR7080062070010 9/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR7080062070012

11/7/2019

-

-

PR7080062070011

11/7/2019

-

-

PR7080062070013

12/7/2019

-

-

PR7080062070015

12/7/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062070014
ราคาที่เสนอ 24,601.82 บาท

12/7/2019

-

-

นายสามารถ ยิม้ ชื่น / ราคาที่เสนอ
6,615.00 บาท
นายชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาที่เสนอ
2,370.00 บาท
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด /
ราคาที่เสนอ 5,540.00 บาท
บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
จากัด / ราคาที่เสนอ 19,741.69 บาท

PR7080062070016

15/7/2019

-

-

PR7080062070017

15/7/2019

-

-

PR7080062070018

18/7/2019

-

-

PR7080062070022

19/7/2019

-

-

PR7080062070024

19/7/2019

-

-
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8320 ซือ้ สินค้า(เอ็ม-150,คาราบาวแดง,สปอนเซอร์,กาแฟ
เบอร์ดี้,เนสกาแฟ) จานวน 5 รายการ
8321 สินค้าและวัสดุ จานวน 46 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
7,218.00
7,218.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ยิม้ ชื่น / ราคาที่เสนอ PR7080062070019 19/7/2019
7,218.00 บาท
81,500.00
81,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บี แอนด์ บี อินดัสทรี
PR7080062070021 19/7/2019
ร้านกิจชัยสเตชั่นเนอรี่
ร้านโชคอานวยพาณิชย์
บริษัท อิทเวิร์ค จากัด
/ ราคาที่เสนอ 81,500.00 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

8322 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 47
รายการ

36,773.52

36,773.52 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062070023
ราคาที่เสนอ 36,773.52 บาท

19/7/2019

-

-

8323 สินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์ประกอบการขายและวัสดุ
จานวน 27 รายการ

24,772.00

24,772.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR7080062070020
/ ราคาที่เสนอ 24,772.00 บาท

19/7/2019

-

-

8324 พวงกุญแจ 2 รายการ

16,800.00

16,800.00 เฉพาะเจาะจง

24/7/2019

-

-

8325 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 23
รายการ

16,446.38

16,446.38 เฉพาะเจาะจง

น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาที่เสนอ PR7080062070025
16,800.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062070026
ราคาที่เสนอ 16,446.38 บาท

30/7/2019

-

-

8326 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า) จานวน 3 รายการ

680.00

680.00 เฉพาะเจาะจง

1/7/2019

-

-

9,737.00

9,737.00 เฉพาะเจาะจง

คุณอาพล เทียนเงิน / ราคาที่เสนอ PR7000062070005
680.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี บิสซิเนส
PR7000062070001
อิงค์ / ราคาที่เสนอ 9,373.00 บาท

1/7/2019

-

-

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง

1/7/2019

-

-

3,918.00

3,918.00 เฉพาะเจาะจง

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่ PR7000062070004
เสนอ 33,000.00 บาท
บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จากัด PR7000062070003
/ ราคาที่เสนอ 3,918.00 บาท

1/7/2019

-

-

8327 หมึกเครือ่ งพิมพ์ จานวน 2 รายการ

8328 น้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง)จานวน 10 เที่ยว
8329 วัสดุสานักงาน(เข้าสต๊อก) จานวน 7รายการ
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
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งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8330 วัสดุสานักงาน(เข้าสต๊อก) จานวน 8 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,003.00
3,003.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR7000062070007 2/7/2019
/ ราคาที่เสนอ 3,003.00 บาท

8331 วัสดุสานักงาน(อุปกรณ์บันทึกข้อมูล) จานวน 1 รายการ

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

8332 วัสดุการเกษตร และวัสดุอื่นๆ จานวน11 รายการ
(สานักงานสีเขีว)

4,000.00

3,731.00 เฉพาะเจาะจง

8333 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จานวน 1 รายการ

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

8334 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า-หมึกสาย) จานวน 1
รายการ
8335 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครือ่ งพิมพ์ HP Officejet 7110)
จานวน 1 รายการ
8336 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า) 13 รายการ

2,300.00

2,250.00 เฉพาะเจาะจง

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

1,250.00

1,250.00 เฉพาะเจาะจง

8337 จ้างซ่อมแซมเครือ่ งทาความเย็น Titanium Chiller
(ขนาด 12,000 BTU) ยีห่ ้อTemp Maker ''ตู้
แมงกะพรุน B5-7'' จานวน 2 งาน (สวทล.
590809601000001)

9,000.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง

8338 ค่าจ้างพิมพ์วัสดุโฆษณา จานวน 1 รายการ(สานักงานสี
เขียว)
8339 จ้างเหมาซ่อมท่อระบายน้าทิ้ง บริเวณ น้าพุโลมา
จานวน 1 งาน

2,800.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง

37,000.00

36,711.70 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด / PR7000062070011
ราคาที่เสนอ 2,675.00 บาท
บริษัท สยามแม๊คโคร จากัด
PR7000062070012
(มหาชน),ร้านจานชาม บางแสน ,
ร้านสยามเกษตร,บริษัท โฮมโปรดักส์
เซ็นเตอร์ จากัด/ ราคาที่เสนอ
3,731.00 บาท

3/7/2019

-

-

3/7/2019

-

-

ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาที่เสนอ
960.00 บาท
คุณจันทนา ลิม้ งาม / ราคาที่เสนอ
2,250.00 บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด /
ราคาที่เสนอ 2,400.00 บาท
นายนาวิก กล่อมประเสริฐ/ ราคาที่
เสนอ 1,240.00 บาท
ร้าน รุง่ แอร์ / ราคาที่เสนอ
8,500.00 บาท

PR7000062070009

3/7/2019

-

-

PR7000062070025

4/7/2019

-

-

PR7000062070023

4/7/2019

-

-

PR7000062070027

4/7/2019

-

-

PR7000062070022

4/7/2019

-

-

ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์ / ราคาที่ PR7000062070024
เสนอ 2,600.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์ PR7000062070039
/ ราคาที่เสนอ 36,711.70 บาท

4/7/2019

-

-

8/7/2019

-

-
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8340 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 2 รายการ (ถังขยะ มีล้อ
240 ลิตร 4 ใบ สีเขียว, ถังขยะ 40 ลิตรมีฝาปิดสวิง 2ใบ
สีเหลือง, สีน้าเงิน)
8341 วัสดุอุปกรณ์จานวน 10 รายการ ในการทากิจกรรมที่ 3
Walk rally ให้กับ รร.เทศบาล 1 วัดแหลมใต้
ฉะเชิงเทรา - โครงการบริการวิชาการ

8342 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า) จานวน 4 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,000.00
8,356.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
0/1/1900
10/7/2562
จากัด ,ร้านจาน ชามบางแสน /
ราคาที่เสนอ 8,356.00 บาท
5,000.00
2,246.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จากัด 0/1/1900
11/7/2562
,ร้านเทิดเทิง เครือ่ งครัว,บรัท
บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด , ร้านจาน
ชาม บางแสน, คุณอนงค์ ยิม้ ละมัย /
ราคาที่เสนอ 2,246.00 บาท
1,650.00

1,620.00 เฉพาะเจาะจง

8343 ค่าจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ-เปลีย่ นคอมเพรสเซอร์
(ยีห่ ้อ เทรน ขนาด48,000BTU) ห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา L107 ''สวทล. 4120-001-0020/39 จานวน
1 งาน

18,500.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

8344 วัสดุสานักงาน(หมึกเครือ่ งพิมพ์)Fuji Xerox P115w
จานวน 1 รายการ

1,100.00

1,070.00 เฉพาะเจาะจง

8345 วัสดุการเกษตร(ถาดรองกระถาง) จานวน 10 ใบ

1,100.00

1,080.00 เฉพาะเจาะจง

8346 ของที่ระลึก(โรงเรียนสอนคนตาบอด วัดพระมหาไถ่)
จานวน 1 รายการ
8347 วัสดุพิธีสงฆ์(วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล ประจาปี พ.ศ. 2562) จานวน 8 รายการ
8348 วัสดุการเกษตร จานวน 2 รายการ(สานักงานสีเขียว)

500.00
5,000.00

6,500.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

คุณอาพล เทียนเงิน / ราคาที่เสนอ
1,620.00 บาท
ร้าน รุง่ แอร์ / ราคาที่เสนอ
18,000.00 บาท

PR7000062070057

11/7/2019

-

-

PR7000062070059

12/7/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี บิสซิเนส
อิงค์/ ราคาที่เสนอ 1,070.00 บาท

PR7000062070065

15/7/2019

-

-

PR7000062070064

15/7/2019

-

-

PR7000062070067

15/7/2019

-

-

PR7000062070077

18/7/2019

-

-

PR7000062070076

18/7/2019

-

-

ร้านรวมดินคุณภาพ / ราคาที่เสนอ
1,080.00 บาท
500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่นิยม / ราคาที่เสนอ 500.00
บาท
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมรส ชลบุรี , บ.เอก-ชัย ดิสท
รีบิวชั่น ซิสเทม จากัด / ราคาที่เสนอ
4,546.00 บาท
6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมดินคุณภาพดี, บริษัท แอล.ที.
เค อินเตอร์เทรดดิง้ จากัด / ราคาที่
เสนอ 6,238.50 บาท
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งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8349 น้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 10 เที่ยว
8350 วัสดุซ่อมบารุง(กาวซิลิโคน) จานวน 1 รายการ
8351 วัสดุการเกษตร(กุ้งสด) จานวน 1 รายการ
8352 จ้างซ่อมแซมเครือ่ งทาความเย็น Titanium Chiller
(ขนาด 12,000 BTU) ยีห่ ้อTemp Maker ''ตู้
แมงกะพรุน 13-15'' จานวน 1 เครือ่ ง (สวทล.
590809601000004)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
33,000.00
33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 33,000.00 บาท
390.00
390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ / ราคาที่เสนอ
390.00 บาท
720.00
720.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์ ยิม้ ละมัย/ ราคาที่เสนอ
720.00 บาท
9,000.00
9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุง่ แอร์ / ราคาที่เสนอ
8,500.00 บาท

8353 ค่าจ้างติดตัง้ ชิลเลอร์ จานวน 1 งาน

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

8354 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า) จานวน 12 รายการ

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

8355 วัสดุสานักงาน จานวน 3 รายการ ''โครงการส่งมอบ
ความรู้ สูก่ ารใช้ประโยชน์ การฝึกอบรมการเพาะเลีย้ ง
หอยหวาน แก่ชุมชนประมง ในเขตอาเภอชะอา จังหวัด
เพชรบุรี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ สถานีวิจัย
ย่อยชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี

1,500.00

392.00 เฉพาะเจาะจง

8356 ค่าจ้างจัดทาเอกสารเข้าเล่มประกอบการอบรม จานวน
1 รายการ ''โครงการส่งมอบความรู้ สูก่ ารใช้ประโยชน์
การฝึกอบรมการเพาะเลีย้ งหอยหวาน แก่ชุมชนประมง
ในเขตอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 31
กรกฎาคม 2562 ณ สถานีวิจัยย่อยชะอา อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี

1,500.00

375.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR7000062070084 19/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR7000062070090

22/7/2019

-

-

PR7000062070096

24/7/2019

-

-

PR7000062070097

25/7/2019

-

-

ร้าน รุง่ แอร์ / ราคาที่เสนอ
PR7000062070098
4,500.00 บาท
คุณอาพล เทียนเงิน,คุณนาวิก
PR7000062070100
กล่อมประเสริฐ / ราคาที่เสนอ
1,800.00 บาท
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR7000062070104
/ ราคาที่เสนอ 392.00 บาท

25/7/2019

-

-

26/7/2019

-

-

26/7/2019

-

-

ร้านปัญญาชน / ราคาที่เสนอ 375.00 PR7000062070105
บาท

26/7/2019

-

-
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8357 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,033.00
2,033.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง
PR0206062070038 3/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

8358 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

2,410.00

2,407.50 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062070041

3/7/2562

-

-

8359 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

5,310.00

5,300.67 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206062070111

11/7/2562

-

-

8360 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

4,270.00

4,269.30 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062070263

24/7/2562

-

-

8361 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
เครือ่ งกรองน้า
8362 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
เครือ่ งออกกาลังกาย
8363 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมเครือ่ งตรวจกระดาษคาตอบ
8364 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

3,140.00

3,140.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จากัด

PR0206062070265

24/7/2562

-

-

15,700.00

15,675.50 เฉพาะเจาะจง

บจก.ชลบุรีฟิตเนส

PR0206062070270

24/7/2562

-

-

12,882.80

12,882.80 เฉพาะเจาะจง

1/7/2562

-

-

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง

1/7/2562

-

-

5,243.00

5,243.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอนโทรล ดาต้า(ประเทศไทย) PR0206062070011
จากัด
บริษัท คอนโทรล ดาต้า(ประเทศไทย) PR0206062070008
จากัด
ณัฐแอร์
PR0206062070118

11/7/2562

-

-

98,000.00

98,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR9000062070016

1/7/2019

-

-

2,770.00

2,770.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อมรินทร์ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์
ทรานสปอร์ต จากัด
#REF!

PR9000062070072

2/7/2019

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070073

8/7/2019

-

-

2,500.00
23,540.00
150.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง
23,540.00 เฉพาะเจาะจง
150.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!
#REF!

PR9000062070093
PR9000062070094
PR9000062070091

9/7/2019
9/7/2019
9/7/2019

-

-

8365 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
ซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ
8366 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษา
ด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ม. 6
8367 ขออนุมัติค่าเอกสาร โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการร
คุณธรรมและจริยธรรม ม. 6
8368 ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์ประชุมเชิงปฏิบัติการและ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ
8369 ขออนุมัติซ่อมโต๊ะทางาน
8370 ขออนุมัติค่าจ้างเปลีย่ นกระจกห้องเรียน
8371 ขออนุมัติค่าปะยางรถตู้

หน ้า 713

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8372 ขออนุมัติจัดจ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้าย
โครงการสาหรับโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่าย
ปฐมวัย
8373 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสาหรับโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย
8374 ขออนุมัติจัดซือ้ ค่าดอกไม้ ธูป-เทียนและน้าดืม่ น้าปานะ
สาหรับโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย
(15 ก.ค.62)
8375 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย
8376 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษา
ด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
8377 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารโครงการทัศนศึกษาด้านภาษา
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
8378 ขออนุมัติจัดซือ้ ค่าดอกไม้ ธูป-เทียนและน้าดืม่ น้าปานะ
สาหรับโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย
(2 ส.ค.62)
8379 ขออนุมัติซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 2 เครือ่ ง
8380 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 3 รายการ
8381 ขออนุมัติค่าจ้างซ่อมเครือ่ งกรองน้าเย็น จานวน 1 เครือ่ ง
8382
8383
8384
8385
8386
8387

ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุดนตรีไทย จานวน 11 รายการ
ขออนุมัติจัดซือ้ น้ายาดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์
ขออนุมัติจัดซือ้ ผงหมึกเอเอฟ 1060
ขออนุมัติค่าบริการกาจัดปลวกและแมลง
ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษไขและหมึกพิมพ์สาเนา
ขออนุมัติจัดซือ้ ปุ๋ยเร่งดอก

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
#REF!
PR9000062070125 10/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

17,450.00

17,450.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070126

10/7/2019

-

-

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070127

10/7/2019

-

-

590.00

590.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070124

10/7/2019

-

-

64,000.00

64,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070129

10/7/2019

-

-

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070140

11/7/2019

-

-

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070151

11/7/2019

-

-

5,100.00

5,100.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070144

11/7/2019

-

-

4,300.00
4,000.00

4,300.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062070143
PR9000062070158

11/7/2019
12/7/2019

-

-

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

PR9000062070187
PR9000062070207
PR9000062070226
PR9000062070217
PR9000062070237
PR9000062070244

18/7/2019
19/7/2019
22/7/2019
22/7/2019
23/7/2019
23/7/2019

-

-

26,060.00
28,504.80
21,600.00
27,000.00
48,150.00
300.00

26,060.00 เฉพาะเจาะจง
28,504.80 เฉพาะเจาะจง
21,600.00 เฉพาะเจาะจง
27,000.00 เฉพาะเจาะจง
48,150.00 เฉพาะเจาะจง
300.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 714

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
8388
8389
8390
8391

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน (ฝ่ายวิชาการ)
ขออนุมัติค่าวัสุการศึ
ดุ กษา จานวน 36 รายการ
ขออนุมัติค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุปรับสภาพน้า จานวน 4 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
47,021.00
47,021.00 เฉพาะเจาะจง
35,949.50
35,949.50 เฉพาะเจาะจง
14,050.00
14,050.00 เฉพาะเจาะจง
16,000.00
16,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR9000062070243 23/7/2019
PR9000062070260 25/7/2019
PR9000062070259 25/7/2019
PR9000062070287 30/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

8392 ขออนุมัติซอื้ วัสดุก่อสร้างและเครือ่ งมือ จานวน 23
รายการ
8393 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประปาและวัสดุก่อสร้าง จานวน 81
รายการ
8394 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน จานวน 11 รายการ
8395 ขออนุมัติซอื้ ใบปัดน้าฝน จานวน 4 อัน
8396 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษา จานวน 2 รายการ

47,955.26

47,955.26 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070288

30/7/2019

-

-

70,890.00

70,890.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070293

30/7/2019

-

-

5,146.00
1,500.00
300.00

5,146.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
300.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!
#REF!

PR9000062070289
PR9000062070290
PR9000062070298

30/7/2019
30/7/2019
30/7/2019

-

-

8397
8398
8399
8400
8401

ซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 7 ชุด
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการแพทย์ จานวน 44 รายการ
ขออนุมัติค่าซ่อมแซมประตูหน้าต่าง
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการศึกษา จานวน 8 รายการ
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ Tai Gua Ni Hao 2019

12,600.00
28,100.34
12,519.00
21,854.75
2,000.00

12,600.00 เฉพาะเจาะจง
28,100.34 เฉพาะเจาะจง
12,519.00 เฉพาะเจาะจง
21,854.75 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

PR9000062070299
PR9000062070036
PR9000062070037
PR9000062070057
PR9000062070071

30/7/2019
2/7/2019
2/7/2019
3/7/2019
4/7/2019

-

-

8402
8403
8404
8405
8406
8407
8408
8409
8410

ขออนุมัติค่าน้ามันเชื้อเพลิง 3 รายการ
ขออนุมัติค่าตรายางหมึกในตัว 16 อัน
ขออนุมัติค่าวัสดุ 4 รายการ
ขออนุมัติค่าวัสดุการศึกษา 15 รายการ
ขออนุมัติค่าวัสดุการเกษตร 8 รายการ
ขออนุมัติค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 2 เครือ่ ง
ขอนุมัติค่าวัสดุก่อสร้างและวัสดุงานบ้าน
ขออนุมัติค่าหมึกเครือ่ งพิมพ์
ขออนุมัติจัดซือ้ แอลกอฮอล์

2,000.00
2,990.00
8,690.00
4,533.00
1,348.20
6,950.00
5,000.00
24,690.00
1,155.60

2,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,990.00 เฉพาะเจาะจง
8,690.00 เฉพาะเจาะจง
4,533.00 เฉพาะเจาะจง
1,348.20 เฉพาะเจาะจง
6,950.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
24,690.00 เฉพาะเจาะจง
1,155.60 เฉพาะเจาะจงหน ้า 715

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

PR9000062070181
PR9000062070175
PR9000062070176
PR9000062070276
PR9000062070177
PR9000062070179
PR9000062070178
PR9000062070180
PR9000062070216

15/7/2019
15/7/2019
15/7/2019
15/7/2019
15/7/2019
15/7/2019
15/7/2019
15/7/2019
22/7/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8411 ขออนุมัติซ่อมแเครืองคอมพิวเตอร์ Apple Imac 8
เครือ่ ง
8412 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษทิชชู +ปุ๋ย
8413 ขออนุมัติค่าซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ 1 เครือ่ ง
8414 ขออนุมัตจัดทาป้ายไวนิล
8415 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารโครงการค่ายทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
8416 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหารว่าง วันที่ 8-12
กรกฎาคม พ.ศ. 2562
8417 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการค่ายทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
8418 ขออนมุุติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร วันที่ 8-12 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562
8419 ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการค่ายทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
8420 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ รับ - ส่งนักศึกษาวิชา
ทหาร
8421 ขออนุมัติค่าจ้างทาป้ายรูปแบบขบวน โครงการแห่เทียน
จานาพรรษา ประจาปี 2562 วันที่ 11-12 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562
8422 ขออนุมัติค่าจ้างตกแต่งรถเทียน โครงการแห่เทียน
จานาพรรษา ประจาปี 2562 วันที่ 11-12 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562
8423 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุโครงการแห่เทียนจานาพรรษา
ประจาปี 2562 วันที่ 11-12 กกรกฎาคม 2562
8424 ขออนุมัติค่าเช่าโครงการแห่เทียนจานาพรรษา ประจาปี
2562 วันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
72,000.00
72,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
#REF!
PR9000062070262 25/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1,500.00
9,000.00
2,300.00
2,000.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,300.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

PR9000062070280
PR9000062070277
PR9000062070020
PR9000062070030

30/7/2019
30/7/2019
1/7/2019
2/7/2019

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070032

2/7/2019

-

-

3,360.00

3,360.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070029

2/7/2019

-

-

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070033

2/7/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070031

2/7/2019

-

-

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070039

3/7/2019

-

-

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070056

3/7/2019

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070055

3/7/2019

-

-

96,200.00

96,200.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070053

3/7/2019

-

-

55,000.00

55,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070054

3/7/2019

-

-

หน ้า 716

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8425 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ โครงการแห่เทียน
จานาพรรษา ประจาปี 2562 วันที่ 11-12 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562
8426 ขออนุมัติค่าเช่ารถขนส่งเทียนต้นเอก โครงการแห่เทียน
จานาพรรษา ประจาปี 2562 วันที่ 11-12 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562
8427 ขออนุมัติซอื้ วัสดุปรกอบอาหารว่าง วันที่ 15, 18-19
กรกฎาคม พ.ศ. 2562
8428 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร วันที่ 15, 18-19
กรกฎาคม พ.ศ. 2562
8429 ขอนุมัติซอื้ อาหารว่าง วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
24,000.00
24,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
#REF!
PR9000062070059 3/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070058

3/7/2019

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070061

4/7/2019

-

-

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070060

4/7/2019

-

-

4,200.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070063

4/7/2019

-

-

8430 ขออนุมัติจ้างทาป้ายห้องศูนย์ภาษา จานวน 2 แผ่น
8431 ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการและเปลีย่ นเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรม ไทย - ญี่ปุ่น
8432 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ าษาและวัฒนธรรม(ไทยญี่ปุ่น)
8433 ขออนุมัติค่าป้าย โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ัฒนธรรม
และภาษา(ไทย-ญี่ปุ่น)
8434 ขออนุมัติค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครือ่ ง
8435 ขออนุมัติค่าจ้างจัดพิมพ์เกียรติบัตร จานวน 5,000 ใบ

2,354.00
38,699.00

2,354.00 เฉพาะเจาะจง
38,699.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062070062
PR9000062070087

4/7/2019
8/7/2019

-

-

1,551.00

1,551.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070085

8/7/2019

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070086

8/7/2019

-

-

14,800.00
34,775.00

14,800.00 เฉพาะเจาะจง
34,775.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062070095
PR9000062070090

9/7/2019
9/7/2019

-

-

8436 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ จานวน 13 คัน
8437 ขออนุมัติซอื้ วัสดุกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
8438 ขออนุมัติซอื้ พานพุ่มกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

26,000.00
15,100.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,100.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062070110
PR9000062070147

10/7/2019
11/7/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070145

11/7/2019

-

-

หน ้า 717

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8439 ขออนุมัติจ้างทาป้ายกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
8440 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์รับสัญญาณ Wifi USB
8441 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ จานวน 1 กล่อง
8442 ขออนุมัติซอื้ อาหารว่างโครงการ App State Youth
And Leadership 2020 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
8443 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหารว่าง วันที่ 22-26
กรกฎาคม พ.ศ. 2562
8444 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร วันที่ 22-26
กรกฎาคม พ.ศ. 2562
8445 ขออนุมัติซอื้ อาหารว่าง วันที่ 30-31 ก.ค. 62 - 1-2 ส.ค.
62
8446 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร วันที่ 30-31 ก.ค. 62 1-2 ส.ค. 62
8447 ขออนุมัติซอื้ อาหารว่างกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริต วันที่ 15 ก.ค. 62
8448 ขออนุมัติซอื้ อาหารว่างสาหรับคณาจารย์ฝ่าย
ประถมศึกษา วันที่ 18 ก.ค. 62
8449 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ นักศึกษาวิชาทหาร
8450 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหารและอาหารว่าง วันที่
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
8451 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ4
จานวน 200 รีม
8452 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ(นักศึกษาวิชาทหาร)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
22,900.00
22,900.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
#REF!
PR9000062070146 11/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1,300.00
2,550.00
1,750.00

1,300.00 เฉพาะเจาะจง
2,550.00 เฉพาะเจาะจง
1,750.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!
#REF!

PR9000062070141
PR9000062070142
PR9000062070150

11/7/2019
11/7/2019
11/7/2019

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070149

11/7/2019

-

-

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070148

11/7/2019

-

-

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070162

12/7/2019

-

-

72,000.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070161

12/7/2019

-

-

1,650.00

1,650.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070159

12/7/2019

-

-

1,530.00

1,530.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070160

12/7/2019

-

-

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070186

18/7/2019

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070196

18/7/2019

-

-

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070205

19/7/2019

-

-

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062070220

22/7/2019

-

-

หน ้า 718

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8453 ขออนุมัติซอื้ อาหารว่าง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
630.00
630.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
#REF!
PR9000062070221 22/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

8454 ขออนุมัติจัดทาป้ายไวนิล จานวน 1 ป้าย
8455 ขออนุมัติจัดซือ้ ผงหมึกเอ็มพี 301 เอส จานวน 3 ขวด

3,000.00
4,975.50

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,975.50 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062070222
PR9000062070231

22/7/2019
23/7/2019

-

-

8456 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน ฝ่ายพัฒนานักเรียน
8457 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัสดุ 1 คน 2 เดือน

6,358.33
42,000.00

6,358.33 เฉพาะเจาะจง
42,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062070242
PO9000062070008

23/7/2019
30/7/2019

-

-

8458 ขออนุมัติจัดทาตรายาง จานวน 6 อัน
8459 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (นักศึกษาวิชาทหาร)

1,590.00
26,000.00

1,590.00 เฉพาะเจาะจง
26,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062070296
PR9000062070281

30/7/2019
30/7/2019

-

-

8460 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกปริน้
8461 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ โครงการ English
Day Camp at Funarium Bangkok G.2

9,000.00
39,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
39,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062070092
PR9000062070111

9/7/2019
10/7/2019

-

-

8462
8463
8464
8465

8,000.00
395.00
3,500.00
62,595.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง
395.00 เฉพาะเจาะจง
3,500.00 เฉพาะเจาะจง
62,595.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062070001
PR0400062070008
PR0400062070003
PR0400062070011

1/7/2562
1/7/2562
1/7/2562
2/7/2562

-

-

8466 ขออนุมัติจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์

4,664.00

4,664.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 3,874.00
บางแสนแก๊ส 395.00
นายอุดม แก่นสา 3,323.00
บริษัท กู๊ดดีล คอร์ปอเรชั่น จากัด
52,965.00
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 4,664.00

PR0400062070012

2/7/2562

-

-

8467 ขออนุมัติจัดซือ้ ช่อดอกไม้สด
8468 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
8469 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

700.00
809.00
1,000.00

700.00 เฉพาะเจาะจง
809.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง

Kalaya Florist 700.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 809.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 735.00

PR0400062070017
PR0400062070019
PR0400062070016

3/7/2562
3/7/2562
3/7/2562

-

-

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติซอื้ วัสดุเชื้อเพลิง
ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งฟอกอากาศ

หน ้า 719

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8470 ขออนุมัติซอื้ หนังสือสาหรับใช้ในการเรียนการสอน
8471 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการ
บรรยาย
8472 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR0400062070021 3/7/2562
1,000.00
375.00
375.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 375.00
PR0400062070018 3/7/2562
600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

10,235.00

10,235.00 เฉพาะเจาะจง

8474 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

1,000.00

8475
8476
8477
8478

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

PR0400062070020

3/7/2562

-

-

PR0400062070015

3/7/2562

-

-

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
10,235.00
ศูนย์ถ่ายเอกสารนิธิโรจน์ 1,000.00

PR0400062070022

3/7/2562

-

-

260.00
6,000.00
840.00
2,600.00

260.00 เฉพาะเจาะจง
6,000.00 เฉพาะเจาะจง
840.00 เฉพาะเจาะจง
2,600.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 260.00
นายวุฒิชัย ทองอ่วม 6,000.00
นายไพรเดช สุทธิเรือง 840.00
นายไพรเดช สุทธิเรือง 2,600.00

PR0400062070040
PR0400062070038
PR0400062070039
PR0400062070049

4/7/2562
4/7/2562
4/7/2562
8/7/2562

-

-

1,000.00
2,000.00
10,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062070046
PR0400062070048
PR0400062070045

8/7/2562
8/7/2562
8/7/2562

-

-

8482 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

1,890.00

1,890.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062070047

8/7/2562

-

-

8483 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

1,950.00

1,950.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062070044

8/7/2562

-

-

480.00

480.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062070052

8/7/2562

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,000.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 2,000.00
บริษัท PIONEER HOSPITALITY
SIAM (GBR) จากัด 10,000.00
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
1,890.00
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
1,950.00
ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
480.00
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
900.00

PR0400062070059

9/7/2562

-

-

8473 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดทาเอกสารคูม่ ือผูป้ กครอง

8479 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
8480 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
8481 ขออนุมัติเช่าห้องประชุม

8484 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึกวิทยากร
8485 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์

หน ้า 720

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8486 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
8487 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
8488 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมน้ารัว่ ซึมบนฝ้าเพดาน
8489 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาหรับงาน
ประมวลผล
8490 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดทาเล่มรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ
8491 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
592.99
592.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR0400062070058 9/7/2562
592.99
3,500.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 2,904.00
PR0400062070053 9/7/2562
18,000.00
18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ธรรมเนาว์ 18,000.00
PR0400062070054 9/7/2562
22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

5,260.00

5,260.00 เฉพาะเจาะจง

498.00

498.00 เฉพาะเจาะจง

500.00
5,000.00
2,500.00
7,000.00

500.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,500.00 เฉพาะเจาะจง
7,000.00 เฉพาะเจาะจง

8497 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์

3,050.00

3,050.00 เฉพาะเจาะจง

8498 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

230.00

230.00 เฉพาะเจาะจง

8499 ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดงานวันสาคัญ
ทางศาสนา
8500 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

2,970.00

2,970.00 เฉพาะเจาะจง

8501 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
8502 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

500.00
1,000.00

8492 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
8493
8494
8495
8496

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่
ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

บริษัท เอ.ไอ.บี คอมพิวเตอร์ กรุป๊
จากัด 19,900.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 300.00

PR0400062070072

10/7/2562

-

-

PR0400062070075

10/7/2562

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
5,260.00
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
498.00
นายคาสวย โคตรศรีเมือง 500.00
ร้านดอกไม้พิมพ์พลอย 5,000.00
นายอุดม แก่นสา 1,983.00
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
7,000.00
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
3,050.00
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
230.00
นายอุดม แก่นสา 500.00

PR0400062070076

10/7/2562

-

-

PR0400062070070

10/7/2562

-

-

PR0400062070071
PR0400062070086
PR0400062070087
PR0400062070085

10/7/2562
11/7/2562
11/7/2562
11/7/2562

-

-

PR0400062070088

11/7/2562

-

-

PR0400062070089

11/7/2562

-

-

PR0400062070096

12/7/2562

-

-

นางพิราภรณ์ วิทยประภารัตน์
2,970.00
500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 500.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 721
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,000.00

PR0400062070102

15/7/2562

-

-

PR0400062070104
PR0400062070110

18/7/2562
18/7/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8503 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง
8504 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจานงค์ ญาติเจริญ 6,000.00
PR0400062070108 18/7/2562
600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

8505 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่
8506 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่
8507 ขออนุมัติซอื้ กระดาษถ่ายเอกสาร

630.00
1,120.00
460.00

630.00 เฉพาะเจาะจง
1,120.00 เฉพาะเจาะจง
460.00 เฉพาะเจาะจง

8508 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ

5,243.00

5,243.00 เฉพาะเจาะจง

3,500.00
240.00
5,000.00
16,000.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง
240.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
16,000.00 เฉพาะเจาะจง

8513 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

8514 ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน

4,000.00

8515 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

8509
8510
8511
8512

8516
8517
8518
8519
8520

ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์

ขออนุมัติซอื้ ช่อดอกไม้สด
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
600.00
ร้านสุภรณ์ทิพย์ 630.00
ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,120.00
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
460.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์แสงทอง
วิศวกรรม 5,243.00
นายอุดม แก่นสา 2,907.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 240.00
Kalaya Florist 5,000.00
บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี
จากัด 15,263.06
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00

PR0400062070109

18/7/2562

-

-

PR0400062070106
PR0400062070105
PR0400062070103

18/7/2562
18/7/2562
18/7/2562

-

-

PR0400062070121

19/7/2562

-

-

PR0400062070118
PR0400062070119
PR0400062070133
PR0400062070127

19/7/2562
19/7/2562
23/7/2562
23/7/2562

-

-

PR0400062070129

23/7/2562

-

-

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด 4,000.00

PR0400062070131

23/7/2562

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายจานงค์ ญาติเจริญ 4,000.00

PR0400062070130

23/7/2562

-

-

3,000.00
3,000.00
5,840.00
15,800.00
29,640.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,840.00 เฉพาะเจาะจง
15,800.00 เฉพาะเจาะจง
29,640.00 เฉพาะเจาะจง

Kalaya Florist 3,000.00
นายจานงค์ ญาติเจริญ 3,000.00
ร้านกฤษณาคุณานนท์ 5,840.00
ร้านเคีย้ งเจริญ 15,800.00
นายนิรันดร์ชัย ไชยนิคม 29,640.00

PR0400062070128
PR0400062070132
PR0400062070142
PR0400062070148
PR0400062070147

23/7/2562
23/7/2562
24/7/2562
24/7/2562
24/7/2562

-

-

หน ้า 722

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8521 ขออนุมัติจัดทาป้ายไวนิล
8522 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์
8523
8524
8525
8526
8527

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
ขออนุมัติจัดทาเล่มสรุปรายงานโครงการฯ
ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดงานวันไหว้ครู

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์พิมพ์ ดี-แม็กซ์ ดีไซน์ 500.00
3,050.00
3,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
3,050.00
198.00
198.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 198.00
1,800.00
1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,800.00
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 2,731.00
660.00
660.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 660.00
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 880.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062070143 24/7/2562
PR0400062070149 24/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0400062070153
PR0400062070145
PR0400062070146
PR0400062070144
PR0400062070157

24/7/2562
24/7/2562
24/7/2562
24/7/2562
25/7/2562

-

-

8528 ขออนุมัติเช่าเครือ่ งแต่งกายของการแสดงและดนตรีไทย

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชนะโชค ลีลอย 2,000.00

PR0400062070155

25/7/2562

-

-

8529 ขออนุมัติเช่าเครือ่ งแต่งกายของการแสดงและดนตรีไทย

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายมานิต เทพปฎิมาพร 2,000.00

PR0400062070156

25/7/2562

-

-

8530 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์

23,200.00

23,200.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062070162

26/7/2562

-

-

8531 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

5,310.99

5,310.99 เฉพาะเจาะจง

PR0400062070163

26/7/2562

-

-

8532 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ

4,173.00

4,173.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062070165

26/7/2562

-

-

8533 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ
8534 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ

4,800.00
3,230.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง
3,230.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062070166
PR0400062070160

26/7/2562
26/7/2562

-

-

400.00
48,900.07

400.00 เฉพาะเจาะจง
48,900.07 เฉพาะเจาะจง

PR0400062070164
PR0400062070161

26/7/2562
26/7/2562

-

-

5,000.00
560.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
560.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
23,112.00
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
5,310.99
ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์แสงทอง
วิศวกรรม 4,173.00
ร้านชลศิลาทิพย์ 4,800.00
บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิง่ มอลล์ (มหาชน)
จากัด 3,230.00
ร้านจานชามบางแสน 238.00
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
48,900.07
ร้านชลบุรีฟลอรีส 5,000.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 560.00

PR0400062070167
PR0400062070169

26/7/2562
30/7/2562

-

-

8535 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ
8536 ขออนุมัติซอื้ กระดาษถ่ายเอกสาร
8537 ขออนุมัติซอื้ พานดอกไม้
8538 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดทารูปเล่มโครงการฯ

หน ้า 723

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8539 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์
8540 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
8541 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
8542 ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์และวัสดุสานักงาน
8543 ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์
8544 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดทาป้ายไวนิล
8545 ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์
8546 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง
8547 ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
300.00
300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
300.00
7,000.00
7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 7,000.00
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง จิณฑกุลการพิมพ์ 3,000.00
9,969.00
9,969.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
9,969.00
2,181.73
2,181.73 เฉพาะเจาะจง ห่างหุ้นส่วนสามัญ สวัสดี ฟาร์มกรุป๊
2,181.73
1,250.00
1,250.00 เฉพาะเจาะจง แสนดี ดีไซน์ แอนดื แอดเวอร์ไทซิง่
1,250.00
252.00
252.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี จากัด 252.00
7,400.00
7,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจานงค์ ญาติเจริญ 7,400.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062070170 30/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0400062070188
PR0400062070187
PR0400062070184

31/7/2562
31/7/2562
31/7/2562

-

-

PR0400062070186

31/7/2562

-

-

PR0400062070191

31/7/2562

-

-

PR0400062070185
PR0400062070195

31/7/2562
31/7/2562

-

-

PR0400062070193

31/7/2562

-

-

PR0206062070070

4/7/2562

-

-

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จากัด
47,830.00
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

28,300.00

28,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุป๊ จากัด

PR0206062070087

8/7/2562

-

-

8550 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ และซือ้
สายสะพาย มงกฎดอกไม้
8551 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุสานักงาน จานวน 6 รายการ

24,800.00

24,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206062070088

8/7/2562

-

-

13,939.98

13,939.98 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206062070078

8/7/2562

-

-

8552 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโล่คริลิค ความสูง 6 นิ้ว เลเซอร์
ข้อความพร้อมลงสี จานวน 12 อัน
8553 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลพร้อมติดตัง้ ขนาด 13x3
เมตร จานวน 1 ป้าย

9,360.00

9,360.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านศรีชลสปอร์ต

PR0206062070089

8/7/2562

-

-

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206062070090

9/7/2562

-

-

8548 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลห้องประชุม ขนาด 4.8 x
1.5 เมตร จานวน 1 ป้าย
8549 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าสถานที่ จานวน 1 งาน
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8554 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเครือ่ งเสียง จานวน 1 งาน
8555 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาวงดนตรี พร้อมนักร้อง
พร้อมระบบแสง-เสียง จานวน 1 งาน
8556 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึก จานวน 9 ชิ้น

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ
PR0206062070095 9/7/2562
50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

4,500.00

8557 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลห้องประชุม ขนาด
4.8x1.5 เมตร จานวน 1 ป้าย
8558 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร จานวน 22,600 แผ่น
8559 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุสานักงาน จานวน 3 รายการ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายศรศักดิ์ ตรรก์ชูวงศ์

PR0206062070103

10/7/2562

-

-

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายบุญฤทธิ์ ศรีอุไร

PR0206062070102

10/7/2562

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206062070162

14/7/2562

-

-

7,910.00

7,910.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR0206062070165

14/7/2562

-

-

1,620.00

1,620.00 เฉพาะเจาะจง

14/7/2562

-

-

8560 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาในการจัดทากิจกรรม
นันทนาการ

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา PR0206062070164
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
ศูนย์วิสาหกิจกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ PR0206062070163
การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

14/7/2562

-

-

8561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าไฟ LED สปอร์ตไลท์ ไฟส่อง
สว่าง ระบบถ่ายทอดและบันทึกภาพและเสียง ติดตัง้
และดูแลจัดเก็บดูแลจัดเก็บตลอดงาน
8562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาเดินแบบ จานวน 1 งาน

22,100.00

22,100.00 เฉพาะเจาะจง

นายอรรถพล ทรัพย์บุญ

PR0206062070176

15/7/2562

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายปฏิภาณ จักษุกรรฐ

PR0206062070209

20/7/2562

-

-

8563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206062070244

23/7/2562

-

-

8564 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ

4,400.00

4,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206062070271

24/7/2562

-

-

8565 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ

19,200.00

19,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายเสวก สุระประเสริฐ

PR0206062070107

10/7/2562

-

-

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0206062070119

11/7/2562

-

-

8566 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ จานวน 6
รายการ
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8567 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเข็มกลัดดอกไม้สด ติดหน้าอก
จานวน 15 ชิ้น
8568 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล จานวน 5 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
900.00
900.00 เฉพาะเจาะจง ใบสาคัญค้างจ่าย
PR0206062070113 11/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ

PR0206062070112

11/7/2562

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206062070302

30/7/2562

-

-

19,260.00

19,260.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โพส-การ์ด โซลูชั่น จากัด

PR0206062060290

10/7/2562

-

-

1,620.00

1,620.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062070072

4/7/2562

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

โครงการร้านค้าสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206062070105

10/7/2562

-

-

8573 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ

4,400.00

4,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206062070104

10/7/2562

-

-

8574 ขออนุมัติเบิกเงินค่าทาปกคูม่ ือปริญญาตรีภาคปกติ ปี
การศึกษา 2562 จานวน 200 ปก
8575 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหน่วยความจาภายนอก และปลัก๊
ไฟฟ้า
8576 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบญจรงค์โถ 4 นิ้ว ลายลูกขั้น
จานวน 3 ใบ
8577 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสายสัญญาณเครือ่ งพิมพ์ จานวน 1
เสัน
8578 ขออนุมัติจัดซือ้ และเบิกเงินค่าเครือ่ งพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดา

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชลบุรีการพิมพ์

PR0206062070167

14/7/2562

-

-

840.00

840.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062070166

14/7/2562

-

-

1,620.00

1,620.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062070212

21/7/2562

-

-

250.00

250.00 เฉพาะเจาะจง

โครงการร้านค้าสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062070243

23/7/2562

-

-

14,900.00

14,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062070074

4/7/2562

-

-

8579 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตลับผงหมึก

49,100.00

49,100.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0206062070073

4/7/2562

-

-

8580 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดดอกไม้ตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา
และสังฆทาน

22,250.00

22,250.00 เฉพาะเจาะจง

มอธ ฟลาเวอร์

PR0206062070097

10/7/2562

-

-

8569 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ
8570 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบัตรประจาตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
จานวน 1,000 ใบ
8571 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบญจรงค์โถ 4 ชั้น ลายลุกขั้น
จานวน 3 ใบ
8572 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ

หน ้า 726

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8581 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแต่งหน้าทาผม จานวน 20 คน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสาคัญค้างจ่าย
PR0206062070109 11/7/2562

8582 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าชุดไทยเพื่อใช้ในขบวนแหเทียน
พรรษา จานวน 20 ชุด
8583 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

5,400.29

8584 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเครือ่ งพิมพ์ HP Color
Laserjet M451nw
8585 ขออนุมัติจัดจ้างรถรับส่งคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัย ครัง้ ที่ 7/2562
8586 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวาระการ
ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครัง้ ที่
7/2562
8587 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถรับส่งวิทยากรโครงการสู่
เส้นทางการได้รับทุนระดับชาติ ในการทาวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา
8588 หมึกเครือ่ งพิมพ์
8589 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายและบันทึกวิดีโอ โครงการอบรม
I-Thesis และจริยธรรมการวิจัย
8590 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษ
8591 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน
8592 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
เครือ่ งปรับอากาศ
8593 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว
8594 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาเปียโน

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0206062070108

11/7/2562

-

-

5,400.29 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คีรีแสนดี จากัด

PR0206062070199

19/7/2562

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062070230

23/7/2562

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายเฉลิม จรัลรัมย์

PR4500062070001

1/7/2562

-

-

898.80

898.80 เฉพาะเจาะจง

นายเฉลิม จรัลรัมย์

PR4500062070006

8/7/2562

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายเฉลิม จรัลรัมย์

PR4500062070009

19/7/2562

-

-

6,400.00
5,500.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง
5,500.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
นิวทาวน์ เทคนิค

PR4500062070011
PR4500062070010

30/7/2562
30/7/2562

-

-

7,630.06
8,133.01
50,200.00

7,630.06 เฉพาะเจาะจง
8,133.01 เฉพาะเจาะจง
50,200.00 เฉพาะเจาะจง

PR4500062070012
PR4500062070013
PR4200062070017

31/7/2562
31/7/2562
18/7/2562

-

-

315.00

315.00 เฉพาะเจาะจง

PR4200062070021

22/7/2562

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคาที่ตกลง
จ้าง 50,200 บาท
ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาที่ตกลงซือ้
315 บาท
นายวุฒิชัย เจริญศิลปวรรณ/ราคาที่
ตกลจ้าง 10,000 บาท

PR4200062070022

22/7/2562

-

-

หน ้า 727

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8595 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ Samsung D203E
8596 ขออนุมัติจ้างเหมาวงดนตรีบรรเลงในพิธีไหว้ครูดนตรี
และครูนาฏศิลป์
8597 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาเครือ่ งสังเวยในพิธีไหว้ครูดนตรี
และครูนาฏศิลป์
8598 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุเสริมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน
ห้องเรียนคณะดนตรีและการแสดง
8599 ขอความเห็นชอบเสนอค่าจัดทารูปเล่มเอกสาร
8600 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาควิชาพื้นฐาน
สาธารณสุข
8601 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์
ย-3924 เดือน ก.ค 2562
8602 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหุ้มเบาะและซ่อมสปริง รถบัส
40-0548

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
17,500.00
17,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/ราคาที่ตกลง
ซือ้ 17,500 บาท
12,000.00
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สงบ ทองเทศ/ราคาที่ตกลงจ้าง
12,000 บาท
27,200.00
27,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านครัวกุ๊กติก๊ /ราคาที่ตกลงจ้าง
27,200 บาท
13,650.00
13,650.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์/ราคาที่ตก
ลงซือ้ 13,650 บาท
50,000.00
50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR4200062070023 23/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR4200062070026

26/7/2562

-

-

PR4200062070025

26/7/2562

-

-

PR4200062070027

30/7/2562

-

-

PR0206062070027

2/7/2562

-

-

117.00

117 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR1000062070002

1/7/2019

-

-

400.00

400 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR1000062070001

1/7/2019

-

-

3,500.00

3500 เฉพาะเจาะจง

ร้านธนกฤตศิลป์

PR1000062070012

4/7/2019

-

-

710.00

710 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062070009

4/7/2019

-

-

27,115.00

27115 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช

PR1000062070025

8/7/2019

-

-

8605 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ตัวบ่งชี้
เกณฑ์ EdPEx

560.00

560 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062070014

8/7/2019

-

-

8606 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง ภาควิชาอนามัยสิง่ แวดล้อม

903.00

903 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062070026

9/7/2019

-

-

8603 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2561
8604 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ จานวน 27 รายการ

หน ้า 728

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8607 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โครงการ
ประยุกต์ใช้นิเวศน์เชิงพื้นที่และชีววิทยาของพาหะ
มาลาเรียระบาดวิทยา
8608 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถฝึกปฏิบัติลงพื้นที่ จ.
ตราด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
500.00
500 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์
PR1000062070047 18/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1,000.00

1000 เฉพาะเจาะจง

นายจาลอง ลาภา,นายวัลลภ ลาภา

PR1000062070048

18/7/2019

-

-

8609 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร Kyocera
Fs-1016
8610 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมบารุงห้อง 104 คอนโดมีชัย

9,600.00

9600 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062070045

18/7/2019

-

-

3,500.00

3500 เฉพาะเจาะจง

นายอดุลย์ หมื่นหาวงศ์

PR1000062070041

18/7/2019

-

-

8611 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารแผนป้องกันและอพยพ
หนีไฟ

500.00

500 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062070059

22/7/2019

-

-

8612 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารแบบทดสอบและเนื้อหา
การเรียนภาษาอังกฤษ
8613 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษ 70 แกรม และขนาด 80
แกรม

3,200.00

3200 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062070057

22/7/2019

-

-

63,600.00

63600 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช

PR1000062070056

22/7/2019

-

-

425.00

425 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR1000062070058

22/7/2019

-

-

12,454.80

12454.8 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บริหารความปลอดภัยและ
สิง่ แวดล้อม จากัด

PR1000062070060

22/7/2019

-

-

600.00

600 เฉพาะเจาะจง

นายไพฑูรย์ โฉมสวย

PR1000062070061

23/7/2019

-

-

25,573.00

25573 เฉพาะเจาะจง

หจก. อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส

PR1000062070064

24/7/2019

-

-

8614 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ามันเครือ่ งและค่าอัดจารบี รถบัส
40-0548
8615 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรือ่ ง การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
8616 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปลีย่ นยางนอกยางในล้อหน้าพร้อม
หัวเทียนรถจักรยานยนต์ ย-3924
8617 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเครือ่ งปรับอากาศห้อง 117

หน ้า 729

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8618 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม TQA
Criteria สาหรับจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
280.00
280 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์
PR1000062070065 24/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

8619 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารการ
ประชุมภาควิชาพื้นฐานฯ ครัง้ ที่ 6/2562

352.00

352 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062070070

25/7/2019

-

-

8620 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปริน้ เอกสารสีคากล่าวปฎิญาณตน
ของนักสาธารณสุข โครงการเสริมสร้างความรูง้ าน
ทางด้านสาธารณสุข
8621 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารสรุป
โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตตามเศรษฐกิจ
พอเพียง
8622 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เอกสาร
ประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตตาม
เศรษฐกิจพอเพียง
8623 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารเนื้อหาในการอบรม
โครงการเสริมสร้างความรูง้ านทางด้านสาธารณสุข
กิจกรรมที่ 2 ทักษะการเจรจาต่อรองในงานสาธารณสุข

500.00

500 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062070074

26/7/2019

-

-

500.00

500 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062070073

26/7/2019

-

-

1,000.00

1000 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062070071

26/7/2019

-

-

1,000.00

1000 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062070076

26/7/2019

-

-

8624 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารเนื้อหาการอบรม
กิจกรรม 2 ทักษะการพูดและการเขียน

1,000.00

1000 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062070077

26/7/2019

-

-

8625 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดทาป้ายชื่อ โครงการเสริมสร้าง
ความรูง้ านทางด้านสาธารณสุข
8626 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกสาหรับวิทยากร
กิจกรรมที่ 2 ทักษะการเจรจาต่อรองในงานสาธารณสุข

1,000.00

1000 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขกราฟฟิค

PR1000062070075

26/7/2019

-

-

800.00

800 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1000062070078

26/7/2019

-

-

หน ้า 730

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8627 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกสาหรับวิทยากรกิจกรรม
2 ทักษะการพูดและการเขียน
8628 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกมอบให้แก่วิทยากร
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตตามเศรษฐกิจพอเพียง
8629 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทาเล่มคูม่ ือฝึกปฏิบัติงาน
สุขศึกาาในชุมชน ภาควิชาสุขศึกษา
8630 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสติก๊ เกอร์ชื่อผูบ้ ริหาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
800.00
800 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1000062070079 26/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1,000.00

1000 เฉพาะเจาะจง

ร้านโมเน่ต์

PR1000062070072

26/7/2019

-

-

4,500.00

4500 เฉพาะเจาะจง

ร้าน SP PRINT

PR1000062070087

30/7/2019

-

-

600.00

600 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR1000062070082

30/7/2019

-

-

8631 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการของนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

230.00

230 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062070049

18/7/2019

-

-

8632 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกมอบให้แก่วิทยากร
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
8633 ค่าจ้างเหมาทาอาหารงานจัดเลีย้ งงานประชุมสัมมนาฯ
สานักบริการวิชาการ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

500.00

500 เฉพาะเจาะจง

ร้านโมเน่ต์

PR1000062070050

18/7/2019

-

-

5,250.00

5,250.00 เฉพาะเจาะจง

นายอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์

PR0217062070001

1/7/2562

-

-

8634 ซือ้ น้าแข็ง ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนาฯของ
สานักบริการวิชาการ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง

PR0217062070003

1/7/2562

-

-

8635 ซือ้ น้าแข็ง ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนาฯของ
สานักบริการวิชาการ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง

PR0217062070004

1/7/2562

-

-

8636 ค่าจ้างเหมาทาอาหารงานจัดเลีย้ งงานประชุมสัมมนาฯ
สานักบริการวิชาการ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

5,250.00

5,250.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด คณิศร
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter
ห้างหุ้นส่วนจากัด คณิศร
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter
นายอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์

PR0217062070002

1/7/2562

-

-

8637 ซือ้ น้าผลไม้ใช้ภายในแผนกห้องอาหาร

4,237.20

4,237.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี.เอ.ที. ซัพพลายส์ จากัด

PR0217062070007

2/7/2562

-

-

หน ้า 731

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8638

ซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง น้าถัง นม ขนมปัง ไส้กรอก ไข่
สาหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน วันที่ 8-14
กรกฎาคม พ.ศ. 2562
8639 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้งสาหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันที่ 8-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
8640 ค่าจ้างเหมาทาอาหารงานจัดเลีย้ งงานประชุมสัมมนาฯ
สานักบริการวิชาการ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
10,500.00
10,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด คณิศร
PR0217062070006 2/7/2562
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter
20,079.50
20,079.50 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา
PR0217062070005 2/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

5,250.00

5,250.00 เฉพาะเจาะจง

นายอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์

PR0217062070009

8/7/2562

-

-

8641 ซือ้ น้าแข็ง น้าดืม่ ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานแต่งงานคุณ
ศิรินันท์วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

540.00

540.00 เฉพาะเจาะจง

PR0217062070016

8/7/2562

-

-

8642 ซือ้ น้าแข็ง น้าดืม่ ขนมเบรค เพื่อใช้ในงาน
ประชุมสัมมนาฯของกองสานักบริการวิชาการ วันที่ 8
กรกฎาคม พ.ศ. 2562

390.00

390.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด คณิศร
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter
ห้างหุ้นส่วนจากัด คณิศร
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter

PR0217062070010

8/7/2562

-

-

8643 ซือ้ น้าแข็ง น้าดืม่ ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานกองบริการ
งานวิจัย และวัตกรรม วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

1,680.00

1,680.00 เฉพาะเจาะจง

PR0217062070013

8/7/2562

-

-

8644 ซือ้ น้าแข็ง น้าดืม่ ขนมเบรค งานประชุมสัมมนาฯ ของ
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจี-ซีเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด วันที่
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
8645 ค่าจ้างเหมาทาอาหารงานจัดเลีย้ งงานประชุมสัมมนาฯ
กองวิจัยนวัตกรรม วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
8646 ค่าจ้างเหมาทาอาหารงานจัดเลีย้ งงานประชุมสัมมนาฯ
กองวิจัยนวัตกรรม วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

390.00

390.00 เฉพาะเจาะจง

PR0217062070015

8/7/2562

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด คณิศร
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter
ห้างหุ้นส่วนจากัด คณิศร
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter
นายอริย์ธัช อรุณราศีโรจน์

PR0217062070012

8/7/2562

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด คณิศร
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter
540.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด คณิศร
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
หน ้า 732
Bread&Butter

PR0217062070011

8/7/2562

-

-

PR0217062070017

9/7/2562

-

-

8647 เพื่อซือ้ น้าแข็ง น้าดืม่ และขนมเบรค สาหรับงาน
ประชุมสัมมนาฯ ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
มหาวิทยาลัยบูรพา

540.00

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8648 ค่าจ้างเหมาทาอาหารงานจัดเลีย้ งงานประชุมสัมมนาฯ
กองวิจัยนวัตกรรม วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
8649 สัง่ ซือ้ หมึกพิมพ์เครือ่ งปริน้ เตอร์ยหี่ ้อ HP รุน่ CE505A
8650

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,750.00
3,750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด คณิศร
PR0217062070018 9/7/2562
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter
8,700.00
8,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พิมพ์
PR0217062070027 12/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมตกแต่งกิ่งไม้ บริเวณด้านหน้า
ในสวนและบริเวณรอบๆ ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรม

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอนุกร ตะดอน

PR0217062070034

13/7/2562

-

-

8651 ซือ้ น้าแข็ง น้าดืม่ ขนมเบรค เพื่อใช้ในงาน
ประชุมสัมมนาฯสานักบริการวิชาการ วันที่ 12
กรกฎาคม พ.ศ. 2562
8652 จัดซือ้ ข้าวกล่องเลีย้ งพนักงาน น้าแข็งโม่แช่ของสด
น้ามันสาหรับเครือ่ งสารองไฟ
8653 ซือ้ ข้าวกล่อง สาหรับจัดเลีย้ งอาหารกลางวันพนักงาน
ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
8654 ค่าถ่ายเอกสารแบบแพลนแผนผังโรงแรมแบบขาวดา
A1 ย่อเป็น A3 จานวน 31 ใบๆละ 25 บาท
8655 ซือ้ ข้าวกล่อง สาหรับจัดเลีย้ งอาหารกลางวันพนักงาน
ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

1,680.00

1,680.00 เฉพาะเจาะจง

PR0217062070038

18/7/2562

-

-

1,050.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด คณิศร
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter
ร้านป้าพึง

PR0217062070039

18/7/2562

-

-

560.00

560.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านป้าพึง

PR0217062070046

23/7/2562

-

-

775.00

775.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านป้าพึง

PR0217062070049

23/7/2562

-

-

520.00

520.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านป้าพึง

PR0217062070050

24/7/2562

-

-

21,080.00

21,080.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านป้าพึง

PR0217062070051

24/7/2562

-

-

360.00

360.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านป้าพึง

PR0217062070053

25/7/2562

-

-

520.00

520.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านป้าพึง

PR0217062070054

26/7/2562

-

-

28,504.80

28,504.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อนุรักษ์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด

PR0217062070055

26/7/2562

-

-

8656 ซือ้ ข้าวกล่อง สาหรับจัดเลีย้ งอาหารกลางวันพนักงาน
ในวันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
8657 ซือ้ ข้าวกล่อง สาหรับจัดเลีย้ งอาหารกลางวันพนักงาน
ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
8658 จัดซือ้ ข้าวกล่อง สาหรับจัดเลีย้ งอาหารกลางวันพนักงาน
ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
8659 ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

หน ้า 733

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8660 จัดซือ้ ข้าวกล่องอาหารตามสัง่ เพื่อจัดเลีย้ งพนักงาน
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
8661 ค่าวัสดุ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
8662 ขอบิกค่าโทรศัพท์เคลือ่ นที่ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
เดือน พ.ค. 62
8663 จัดซือ้ น้าดืม่ ขนาด 600 ซี.ซี

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
320.00
320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าพึง
PR0217062070056 27/7/2562
9,300.00

642.00

9,300.00 เฉพาะเจาะจง

642.00 คัดเลือก

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR2500062070002

1/7/2019

-

-

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค PR2500062070004
จากัด
บริษัท ไอดริง้ ค์ ซัพพลายเออร์ แอนด์ PR2500062070014
เซอร์วิส จากัด
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
PR2500062070022

1/7/2019

-

-

2/7/2019

-

-

3/7/2019

-

-

28,800.00

28,800.00 เฉพาะเจาะจง

1,920.00

1,920.00 เฉพาะเจาะจง

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล

PR2500062070018

3/7/2019

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล

PR2500062070020

3/7/2019

-

-

19,046.00

19,046.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีซีอาร์ อินเตอร์ เทค จากัด

PR2500062070036

3/7/2019

-

-

8668 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ HP 83A จานวน 24 กล่อง

62,160.00

62,160.00 เฉพาะเจาะจง

PO2500062070002

3/7/2019

-

-

8669 ค่าของที่ระลึกโครงการ ''ปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต รุน่ ที่ ๑๓''
8670 จ้างจัดพานดอกไม้โต๊ะหมู่บูชาโครงการ ''ปฐมนิเทศ
นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุน่ ที่ ๑๓''

14,317.00

14,317.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

PR2500062070019

3/7/2019

-

-

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง

นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล

PR2500062070021

3/7/2019

-

-

8671 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถบัส ประจาคณะแพทยศาสตร์

973.70

973.70 เฉพาะเจาะจง

PR2500062070041

4/7/2019

-

-

8672 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถบัส ประจาคณะแพทยศาสตร์

7,560.62

7,560.62 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด
บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด

PR2500062070042

4/7/2019

-

-

8664 จัดซือ้ ชุดสังฆทาน สาหรับงานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
8665 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ ''ปฐมนิเทศนิสิต
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุน่ ที่ ๑๓''
8666 จ้างตกแต่งสถานที่โครงการ ''ปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต รุน่ ที่ ๑๓''
8667 จ้างติดตัง้ ระบบอินเตอร์เน็ตมีเดียลิง้ ค์ไฟเบอร์

หน ้า 734

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8673 ซ่อมแซมรักษารถตูป้ รับอากาศ นง-588 ชลบุรี

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
7,514.61
7,514.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR2500062070044 4/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

8674 ซือ้ น้าดืม่ BUH จานวน 600 แพค

28,800.00

28,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พัฒนาศูนย์รวมพันธุไ์ ม้ จากัด PO2500062070003

4/7/2019

-

-

8675
8676
8677
8678
8679
8680

จ้างติดตัง้ เครือ่ งสแกนลายนิ้วมือ
จ้างติดตัง้ ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบโทรศัพท์
จัดซือ้ น้าถัง
จัดซือ้ Adapter
ค่าโปสเตอร์การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับการเรียนการสอนของนิสิต
แพทย์
8681 ค่าถ่ายเอกสาร-จัดทารูปเล่มรายงาน โครงการ ''
โภชนาการ ผลาญโรคภัย ใส่ใจสุขภาพ''
8682 ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ โครงการจัดทาสัญญานิสิตแพทย์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒

46,559.98
99,510.00
600.00
350.00
1,500.00
5,500.00

46,559.98 เฉพาะเจาะจง
99,510.00 เฉพาะเจาะจง
600.00 เฉพาะเจาะจง
350.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
5,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชิชา โปรซอฟท์ จากัด
บริษัท พีซีอาร์ อินเตอร์ เทค จากัด
ร้าน้าดืม่ วีเจ
ไอที เอเวอร์รีติง
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
บริษัท สยามแมคโคร จากัด

PR2500062070040
PR2500062070037
PR2500062070046
PR2500062070045
PR2500062070043
PR2500062070038

4/7/2019
4/7/2019
4/7/2019
4/7/2019
4/7/2019
4/7/2019

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์

PR2500062070048

8/7/2019

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแมคโคร จากัด

PR2500062070055

8/7/2019

-

-

8683 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถตูป้ รับอากาศ ทะเบียน นง5599 ชลบุรี
8684 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์โครงการ ''โภชนาการ ผลาญโรคภัย ใส่
ใจสุขภาพ''
8685 ค่าถ่ายเอกสาร โครงการจัดทาสัญญานิสิตแพทย์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒

5,155.26

5,155.26 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR2500062070058

8/7/2019

-

-

7,450.00

7,450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแมคโคร จากัด

PR2500062070047

8/7/2019

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์

PR2500062070054

8/7/2019

-

-

8686 ค่าถ่ายเอกสาร-จัดทารูปเล่มรายงาน โครงการ ''รูเ้ ท่าทัน
ป้องกันโรคไม่ติดต่อ''
8687 ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ โครงการ ''รูเ้ ท่าทัน ป้องกันโรคไม่
ติดต่อ''

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์

PR2500062070051

8/7/2019

-

-

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR2500062070049

8/7/2019

-

-

หน ้า 735

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8688 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ ''เตรียมความพร้อม
จากปี ๑ ขึ้นสูป่ ี ๒ ครัง้ ที่ ๑๑''
8689 ค่าจัดทาหนังสือวิชาการ โครงการ ''เตรียมความพร้อม
จากปี ๑ ขึ้นสูป่ ี ๒ ครัง้ ที่ ๑๑''
8690 ค่าเอกสารประกอบการสอน/ค่าถ่ายเอกสารโครงการ ''
เตรียมความพร้อมจากปี ๑ ขึ้นสูป่ ี ๒ ครัง้ ที่ ๑๑''

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
PR2500062070084 11/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR2500062070082

11/7/2019

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์

PR2500062070083

11/7/2019

-

-

8691 จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน
ระดับชั้นคลีนิก
8692 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถตูป้ รับอากาศ ทะเบียน นค 8079 ชบ
8693 ค่าจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ
8694 จ้างซ่อมแซมเปลีย่ นชุดคอมเพรสเซอร์
เครือ่ งปรับอากาศ หอพักนิสิตแพทย์
8695 จ้างซ่อมแซมฝ้าฉาบเรียบห้องออกกาลังกาย หอพัก
นิสิตแพทย์หญิง
8696 ค่าถ่ายเอกสารและจัดทาสมุดเชียร์ โครงการ ''รับน้อง
ใหม่และประชุมเชียร์ ประจาปีการศึกษา 2562''

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR2500062070089

11/7/2019

-

-

8,119.70

8,119.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR2500062070095

12/7/2019

-

-

16,000.00
9,630.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,630.00 เฉพาะเจาะจง

18/7/2019
22/7/2019

-

-

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายเสวก สุระประเสริฐ
PR2500062070101
บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส PR2500062070108
จากัด
ใบสาคัญค้างจ่าย
PR2500062070109

22/7/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR2500062070103

22/7/2019

-

-

8697 จัดซือ้ ชุดตรวจหูตา แบบหัตถการ
8698 ซ่อมแซมมอเตอร์เครือ่ งปั๊มน้าและระบบไฟฟ้าควบคุม
หอพักนิสิตแพทย์หญิง
8699 ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ โครงการสัมมนาการจัดทา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ระดับชั้นคลินิก
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๓

37,000.00
7,050.00

37,000.00 เฉพาะเจาะจง
7,050.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี อินสไปร์ เอเชีย จากัด
นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PO2500062070004
PR2500062070102

22/7/2019
22/7/2019

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบ้านดินสอ ๒๖

PR2500062070110

22/7/2019

-

-

หน ้า 736

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8700 ค่าเอกสารประกอบการอบรม โครงการสัมมนาการ
จัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ระดับชั้นคลินิก
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๓
8701 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด โครงการ ''รับน้องใหม่และ
ประชุมเชียร์ ประจาปีการศึกษา 2562''
8702 ค่ายาและเวชภัณฑ์ โครงการ ''รับน้องใหม่และประชุม
เชียร์ ประจาปีการศึกษา 2562''
8703 จ้างเคลือ่ นย้ายเสาวิทยุสอื่ สาร สาหรับอาคารวิจัย
ทางการแพทย์
8704 จัดซือ้ ชุดสังฆทาน
8705 จัดซือ้ หนังสือ-ตาราทางการศึกษา สาหรับห้องสมุด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์
PR2500062070111 22/7/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR2500062070105

22/7/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดีฟาร์มาซี

PR2500062070104

22/7/2019

-

-

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ็ม.เอ็น.แอร์

PR2500062070107

22/7/2019

-

-

3,350.00
14,030.00

3,350.00 เฉพาะเจาะจง
14,030.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
PR2500062070130
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2500062070133

24/7/2019
24/7/2019

-

-

8706 จ้างจัดทาคูม่ ือหลักสูตร พ.บ.ปีการศึกษา2562
8707 จัดซือ้ ถังขยะ สาหรับหอพักนิสิตแพทย์
8708 ซ่อมแซมและบารุงรักษา รถตูท้ ะเบียน นง-5599 ชลบุรี

8,100.00
22,731.97
416.23

8,100.00 เฉพาะเจาะจง
22,731.97 เฉพาะเจาะจง
416.23 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย
PR2500062070131
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR2500062070132
บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR2500062070147

24/7/2019
24/7/2019
25/7/2019

-

-

8709 ซ่อมแซมและบารุงรักษา รถกอฟท์ประจาคณะ
แพทยศาสตร์
8710 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สูค่ วามเป็นเลิศ EdPEx200
8711 จ้างซ่อมท่อน้าทิ้งขนาด 6 นิ้ว ภายในอาคารสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
8712 จ้างเปลีย่ นแบตเตอรีร่ ถกอฟท์

2,150.00

2,150.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์

PR2500062070160

26/7/2019

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

อมรเลิศวิทย์

PR2500062070157

26/7/2019

-

-

23,000.00

23,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน์

PO2500062070005

26/7/2019

-

-

37,200.00

37,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายวิเชียร คงตัง้ จิตต์

PR2500062070161

26/7/2019

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์

PR2500062070156

26/7/2019

-

-

8713 ค่าเอกสารประกอบการตรวจประเมิน โครงการการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศ EdPEx200

หน ้า 737

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8714 จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อรับ - ส่ง บุคลากร เข้าร่วม
โครงการอบรม ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี วันที่ 3
ก.ค. 62
8715 ของที่ระลึกสาหรับใช้ในการจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
8716 เปลีย่ นแบตเตอรีร่ ถยนต์ หมายเลขทะเบียน 40-0229
จบ
8717 จัดซือ้ กระดาษการ์ดสี A4 80 แกรม จานวน 20 รีม
สาหรับใช้งานในห้องการเงินและพัสดุ
8718 เช่าเต็นท์ ขนาด 5x12 เมตร จานวน 1 หลัง สาหรับ
คลุมกันแดด/กันฝน หน้าหอพักนิสิต 3 วันที่ 7 ก.ค. 62

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,500.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์
PR0208062070001 2/7/2562

13,200.00

13,200.00 เฉพาะเจาะจง

3,100.00

ร้านบุญเที่ยงผลไม้แปรรูป

-

-

2/7/2562

-

-

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208062060037

5/7/2562

-

-

3,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อมร จันทบุรี จากัด

PR0208062070011

5/7/2562

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายอภิพันธ์ ทับทอง

PR0208062070007

5/7/2562

-

-

11,920.00

11,920.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208062060060

5/7/2562

-

-

1,555.00

1,555.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208062070006

5/7/2562

-

-

23,800.00

23,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายชัยศิริ ผลทวี

PR0208062070004

5/7/2562

-

-

8722 ซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 1987 จบ

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208062060036

5/7/2562

-

-

8723 ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้อง IT407 อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ
8724 ซ่อมแซมผนังและโถอุจจาระอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ์

PR0208062060032

5/7/2562

-

-

40,900.00

40,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกฤษณ์ เจนการ

PR0208062070005

5/7/2562

-

-

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.นวนันท์ สุทธิพร

PR0208062060035

5/7/2562

-

-

8725 จ้างเหมาซักชุดเครือ่ งนอนห้องพักรับรองแขก อาคารที่
พักบุคลากร ชั้น 8 และบ้านพักรับรอง จานวน 100 ชุด

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ข้อเสนอแนะ

PR0208062060072

8719 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน นข
2768 จบ
8720 ซ่อมแซมและบารุงรักษา รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข
1987 จบ
8721 ซ่อมแซมอาคารที่พักชั้นเดียวโซน B ห้อง B3 และ B4

1,500.00

ปัญหำและอุปสรรค

หน ้า 738

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8726 ซ่อมแซมและบารุงรักษา รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข
2768 จบ
8727 จัดซือ้ ขันพลาสติก และถังขยะ สาหรับใช้งานในห้องน้า
อาคารเรียนรวม ชั้น 1 - 5
8728 จ้างเหมาตัดหญ้าภายในมหาวิทยาลัยและด้านหน้า
มหาวิทยาลัย
8729 จ้างสาเนาเอกสารสาหรับใช้ในการจัดโครงการปรับ
พื้นฐานนิสิตปี 1
8730 จัดซือ้ น้ามันดีเซลและน้ามันเบนซินแก๊สโซฮอล 95
สาหรับใช้เป็นส่วนผสมเครือ่ งพ่นหมอกควันกาจัด
ยุงลายและเป็นเชื้อเพลิงสาหรับเครือ่ งพ่นหมอกควัน
กาจัดยุงลาย
8731 ซ่อมแซมเครือ่ งตัดหญ้าและเครือ่ งตัดแต่งกิ่งไม้
8732 ซ่อมแซมเครือ่ งบันทึกวิดีโอกล้องวงจรปิดประจาอาคาร
สระว่ายน้า
8733 ซ่อมแซมห้องพักรับรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 307 อาคารที่พักบุคลากร
8734 จัดซือ้ ทีวี LED ขนาด 32 นิ้ว จานวน 10 เครือ่ ง และชุด
จานดาวเทียม ขนาด 35 ซม. พร้อมกล่องรับสัญญาณ
จานวน 10 ชุด
8735 จัดซือ้ ของรางวัล สาหรับใช้ในการจัดโครงการ''การจัด
การพลังงานและสาธารณูปโภคสาหรับนิสิต''
8736 จัดซือ้ พวงมาลาดอกไม้สด สาหรับใช้ในงานวันสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
10,560.00
10,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208062070022 8/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

15,840.00

15,840.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านปราณีพลาสติก

PR0208062070017

8/7/2562

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายบุญเลิศ เสงี่ยมโพธิ์

PR0208062070016

8/7/2562

-

-

250.00

250.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านหนอนอ้วน

PR0208062070037

11/7/2562

-

-

3,050.00

3,050.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.พิศาลพานิชท่าใหม่

PR0208062070036

11/7/2562

-

-

7,145.00
3,590.00

7,145.00 เฉพาะเจาะจง
3,590.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ยูเ่ ซ่งฮวด
ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด

PR0208062060069
PR0208062060038

11/7/2562
15/7/2562

-

-

47,170.00

47,170.00 เฉพาะเจาะจง

นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์

PR0208062060059

18/7/2562

-

-

43,700.00

43,700.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมเดช สวัสดีมงคล

PR0208062070047

22/7/2562

-

-

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ผึง้ น้อย

PR0208062070061

24/7/2562

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางปราณี รักษาผล

PR0208062070075

25/7/2562

-

-

หน ้า 739

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8737 จัดซือ้ ข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่อง
ในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ประจาปี พ.ศ. 2562
วันที่ 28 ก.ค. 62
8738 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์
8739 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าบริการตรวจเช็คและล้างเครือ่ งปรับอากาศ
8740 ขออนุมัติเบิกเงินค่าล้างทาความสะอาด แฟนคอยซ์ +
คอนเดนซิง่ จานวน 3 ชุด
8741 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเลนส์เทเลโฟโต้ จานวน 1 เครือ่ ง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป้านิ มินิมาร์ท
PR0208062070074 25/7/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4,200.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายเสวก สุระประเสริฐ

PR0206062080041

5/8/2019

-

-

7,811.00

7,811.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062080212

16/8/2019

-

-

1,926.00

1,926.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
จากัด
บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด

PR0206062080092

7/8/2019

-

-

10,800.00

10,800.00 เฉพาะเจาะจง

เอวีเซ็นเตอร์

PR0206062080226

18/8/2019

-

-

1,250.00

1,250.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0206062080373

30/8/2019

-

-

8743 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งพิมพ์

37,000.00

37,000.00 เฉพาะเจาะจง

ดีดี ออฟฟิศ

PR0206062080017

2/8/2019

-

-

8744 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งพิมพ์

60,680.00

60,680.00 เฉพาะเจาะจง

ดีดี ออฟฟิศ

PR0206062080014

2/8/2019

-

-

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206062080035

4/8/2019

-

-

2,500.00
2,000.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ
ร้านวนิดา

PR0206062080034
PR0206062080095

4/8/2019
7/8/2019

-

-

1,284.00

1,284.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คีรีแสนดี จากัด

PR0206062080094

7/8/2019

-

-

680.00
700.00

680.00 เฉพาะเจาะจง
700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062070269
PR0206062080112

9/8/2019
11/8/2019

-

-

8742 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึก จานวน 2 ชิ้น

8745 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลขนาด80x180 CM
จานวน 9 ป้าย
8746 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ
8747 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง จานวน 1
กระเช้า
8748 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.3x3.7 เมตร
พร้อมติดตัง้ จานวน 1 ป้าย
8749 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งคิดเลข จานวน 1 อัน
8750 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเมาส์คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค จานวน 2
อัน

หน ้า 740

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8751 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์ พร้อม
หลอดอุลตร้าไวโอเล็ต และท่อนาน้า
8752 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรายาง จานวน 9 รายการ
8753 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเครือ่ งพิมพ์
8754 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึก จานวน 2 ชุด
8755 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
10,020.00
10,020.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี ศิริมาสกุล
PR0206062080231 18/8/2019

ข้อเสนอแนะ

-

-

23/8/2019
2/8/2019
15/8/2019
1/8/2019

-

-

3,630.00
1,500.00
3,000.00
535.00

3,630.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
535 เฉพาะเจาะจง

บ้านคอมพิวเตอร์
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ร้านค้าสวสัดิการ ม.บูรพา
ร้านไถ่เส็ง

8756 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขจ-๕๗๐๐ ชลบุรี เนื่องจาก
เช็คระยะ ๒๗๐,๐๐๐ กิโลเมตร
8757 ซ่อมฝ้าเพดานหลังห้องKA-500 อาคารKB
8758 ขอซ่อมรถจักรยานยนต์ 1กร-1480ชลบุรี เนื่องจาก
เปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ ง ไส้กรอง เปลีย่ นหัวเทียน ยาง
พักเท้า และผ้าเบรคหน้า
8759 ขอซ่อมรถจักรยานยนต์ ๑กร-๑๔๗๙ ชลบุรี เนื่องจาก
เปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ ง สเตอร์หน้า-หลัง โซ่ขับล้อ ไส้
กรอง เปลีย่ นหัวเทียน และชุดผ้าเบรก
8760 ขอซือ้ ผ้าและดาเนินการติดตัง้ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

5,650.67

5,650.67 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR0206062080032

3/8/2019

-

-

6,000.00
557.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง
557.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จากัด
บริษัท อาคมเจริญยนต์ จากัด

PR0206062080069
PR0206062080114

7/8/2019
12/8/2019

-

-

1,295.00

1,295.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาคมเจริญยนต์ จากัด

PR0206062080115

12/8/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. เรียวฟาง สุกใส

PR0206062080123

13/8/2019

-

-

8761 ขอจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน นง-๔๓๐๘ ชลบุรี
เนื่องจากเช็คระยะ ๑๙๐,๐๐๐ กิโลเมตร
8762 ขอจ้างซ่อมแซมรถกระบะ กธ-๒๗๗๙ ชลบุรี เนื่องจาก
กระจกประตูหน้าด้านซ้ายเลือ่ นขึ้นลงไม่ได้

2,576.03

2,576.03 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR0206062080130

13/8/2019

-

-

1,584.67

1,584.67 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จากัด

PR0206062080128

13/8/2019

-

-

8763 ขอจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขค-๕๓๙๑ ชลบุรี
เนื่องจากหลอดไฟหน้าด้านขวาชารุด

5,828.83

5,828.83 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จากัด

PR0206062080116

13/8/2019

-

-

หน ้า 741

PR0206062080301
PR0206062080018
PR0206062080158
PR0206062070207

ปัญหำและอุปสรรค

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8764 ขอจ้างซ่อมรถสวัสดิการ ๖ ๙ และ๔๐-๐๙๑๗ ชลบุรี
เนื่องจากเช็คระยะเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ ง และเปลีย่ น
อุปกรณ์ประกอบต่างๆ และรถทะเบียน ๔๐-๐๖๙๘
ชลบุรี เนื่องจากตรวจเช็คระบบไฟหรี่
8765 ขอทาป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิตฯิ์
8766 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขจ-๙๘๕๗ ชลบุรี เนื่องจาก
ช่วงล่างมีปัญหาขณะใช้งาน
8767 ขอซ่อมรถสวัสดิการ ๓ ๔ ๕ และ ๑๘ เนื่องจากถ่าย
น้ามันเครือ่ งตามระยะ เปลีย่ นอุปกรณ์สนิ้ เปลือง และ
ตรวจเช็คระบบต่างๆ
8768 ขอซือ้ วิทยุสอื่ สาร สาหรับงานรักษาความปลอดภัย งาน
จราจร และประสานงานจัดกิจกรรมต่างๆ
8769 จ้างปรับปรุงห้อง ๙๑๙ สานักงานอธิการบดี

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
97,062.91
97,062.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
PO0206062080011 22/8/2019
จากัด

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

24,943.84

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นางสาววลัญช์รัตน์ ทองระอา

PR0206062080136

14/8/2019

-

-

24,943.84 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จากัด

PO0206062080008

15/8/2019

-

-

50,843.19

50,843.19 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด

PO0206062080007

15/8/2019

-

-

48,043.00

48,043.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แม็กเทค เรดิโอ จากัด

PR0206062080175

15/8/2019

-

-

56,046.60

56,046.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จากัด

PO0206062080009

16/8/2019

-

-

8770 ขอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศระบบชิลเลอร์ อาคาร
หอประชุมธารง บัวศรี
8771 ขอซือ้ เครือ่ งคิดเลขและปลัก๊ ไฟเพื่อใช้ในสานักงาน
8772 จ้างรือ้ สาย ปักเสาไฟฟ้า พร้อมดึงเสาไฟแรงต่า
8773 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาตัดเครือ่ งแบบ
พนักงานขับรถยนต์ จานวน 3 คน และพนักงานที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้านช่าง จานวน 1 คน ประจาปี
งบประมาณ 2562

23,005.00

23,005.00 เฉพาะเจาะจง

PO0206062080014

26/8/2019

-

-

2,248.00
36,500.00
6,000.00

2,248.00 เฉพาะเจาะจง
36,500.00 เฉพาะเจาะจง
6,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
นางสาวสุมารี เนื่องจานงค์
นางสาวปัทมา ดีสนธิกุล

PR0206062080222
PR0206062080293
PR0209062080003

17/8/2019
22/8/2019
1/8/2019

-

-

8774 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าแบตเตอรีส่ าหรับรถไถ

2,980.00

2,980.00 เฉพาะเจาะจง

แสงทิพย์การไฟฟ้า

PR0209062080002

1/8/2019

-

-

8775 ขออนุมัติซอื้ และเบิกค่าวัสดุซ่อมแซมงานภาคสนาม
(ท่อน้า)

551.05

551.05 เฉพาะเจาะจง

แสงทิพย์การไฟฟ้า

PR0209062080001

1/8/2019

-

-

หน ้า 742

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8776 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 40-0520 ชลบุรี
8777 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการถ่าย
เอกสารจากเครือ่ งถ่ายเอกสาร
8778 ขออนุมัติเบิกค่าประกันภัยรถยนต์ หมายเลขทะเบียน
กค 3602 สระแก้ว และ นข 1833 สระแก้ว

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,650.00
2,650.00 เฉพาะเจาะจง หนุ่มไดนาโม
PR0209062080008 2/8/2019
6,513.33

6,513.33 เฉพาะเจาะจง

22,991.09

22,991.09 เฉพาะเจาะจง

8779 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดทาพวงมาลาดอกไม้
สด ในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจาปี 2562

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

8780 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างชาร์จแบตเตอรีรถบัส
หมายเลขทะเบียน 40-0250 ชลบุรี
8781 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุซ่อมแซมงานภาคสนาม
(ไฟรายทาง)
8782 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าเครือ่ งดืม่ และวัสดุรับรอง
แขก ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

3,456.10

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0209062080006

2/8/2019

-

-

บ.กรุงเทพประกันภัย จากัด มหาชน PR0209062080011

5/8/2019

-

-

กนกไทย

PR0209062080020

7/8/2019

-

-

หนุ่มไดนาโม

PR0209062080024

8/8/2019

-

-

3,456.10 เฉพาะเจาะจง

แสงทิพย์การไฟฟ้า

PR0209062080023

8/8/2019

-

-

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซีสเทม
จากัด

PR0209062080027

9/8/2019

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บี พี เพื่อนนักเรียน

PR0209062080028

13/8/2019

-

-

8784 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าหมึกปริน้ เตอร์ ของงาน
ประชาสัมพันธ์
8785 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุซ่อมแซมงานภาคสนาม

14,552.00

14,552.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมธานนท์ จากัด

PR0209062080029

14/8/2019

-

-

474.00

474.00 เฉพาะเจาะจง

ตลาดสดวัฒนานคร

PR0209062080036

22/8/2019

-

-

8786 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุซ่อมแซมงานภาคสนาม

8,426.25

8,426.25 เฉพาะเจาะจง

แสงทิพย์การไฟฟ้า

PR0209062080037

22/8/2019

-

-

8783 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าธงชาติไทย สาหรับงาน
อาคารสถานที่ ใช้ประจาเสาธงบนดาดฟ้าของอาคาร
เทียนทอง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

บริษัท เมธานนท์ จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

หน ้า 743

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8787 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
30,000.00
30,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR0209062080041 29/8/2019

8788 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562
8789 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ

3,927.21

3,927.21 เฉพาะเจาะจง

10,800.00

8790 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จานวน 24 ชิ้น

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(วัฒนานคร)

PR0209062080043

30/8/2019

-

-

10,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายเสวก สุระประเสริฐ

PR0206062080147

14/8/2019

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ

PR0206062080208

16/8/2019

-

-

8791 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
(หมึกพิมพ์)
8792 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
เก้าอี้
8793 ขออนุมัติเช่าเหมารถรับ-ส่ง พระและยืมอุปกรณ์จากวัด
ในโครงการทาบุญหอพัก ประจาปีการศึกษา 2562

19,730.00

19730 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062080070

7/8/2019

-

-

1,500.00

1500 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0206062080234

19/8/2019

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมชาย ไทยพานิช

PR0218062080002

2/8/2562

-

-

8794 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้า
ห่ม หอพักเทา-ทอง 1
8795 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ จานวน 2 ชนิด
8796 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุจานวน 7 ชนิด
8797 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ จานวน 20 ชนิด
8798 ขออนุมัติจ้างเหมาติดตัง้ สายสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อม
อุปกรณ์ หอพักเทา-ทอง 3
8799 จ้างจัดทาตรายาง
8800 ขออนุมัติจ้างเหมาตรวจเช็คเครือ่ งสารองไฟฉุกเฉิน
8801 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมระบบส่งน้าประปาหอพัก
เทา-ทอง 2
8802 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมระบบปั๊มน้าชั้นดาดฟ้า
หอพักเทา-ทอง 4

2,484.00

2,484.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบางแสนวอช

PR0218062080011

8/8/2562

-

-

4,446.00
29,660.00
59,025.00
5,000.00

4,446.00 เฉพาะเจาะจง
29,660.00 เฉพาะเจาะจง
59,025.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฮม โปรดักชั่น จากัด
นายธนิต คุณาวงศ์เดช
กังสดาลฮาร์ดแวร์
นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์

PR0218062080012
PR0218062080013
PR0218062080014
PR0218062080019

8/8/2562
8/8/2562
8/8/2562
15/8/2562

-

-

260.00
9,500.00
46,040.00

260.00 เฉพาะเจาะจง
9,500.00 เฉพาะเจาะจง
46,040.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์
นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์
นายวีระศักดิ์ โฉมจังหวัด

PR0218062080021
PR0218062080031
PR0218062080032

15/8/2562
28/8/2562
28/8/2562

-

-

3,150.00

3,150.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PR0218062080034

28/8/2562

-

-
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8803 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน
หอพักเทา-ทอง 2
8804 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมโทรทัศน์ จานวน 1 เครือ่ ง
8805 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
หอพักเทา-ทอง 1
8806 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
(คลอรีน)
8807 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
(ไฟฟ้า)
8808 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
เครือ่ งออกกาลังกาย
8809 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
(หมึกพิมพ์)
8810 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
(ปุ๋ยอินทรีย์)
8811 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
(กีฬา)
8812 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,287.00
1,287.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช
PR0218062080035 28/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

3,852.00
400.00

3,852.00 เฉพาะเจาะจง
400.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค
นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์

PR0218062080033
PR0218062080030

28/8/2562
28/8/2562

-

-

87,300.12

87,300.12 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พูล ออกาไนซ์ จากัด

PR0206062080009

1/8/2019

-

-

31,661.47

31,661.47 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิจไพศาล ไลท์ตงิ้ จากัด

PR0206062080015

2/8/2019

-

-

15,700.00

15,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี ฟิตเนส จากัด

PR0206062070270

2/8/2019

-

-

18,360.00

18,360.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทค จากัด PR0206062080012

2/8/2019

-

-

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดินสีดา

PR0206062080011

2/8/2019

-

-

83,670.00

83,670.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุป๊ จากัด

PR0206062080013

2/8/2019

-

-

4,270.00

4,270.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062070267

2/8/2019

-

-

8813 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุด
แผ่นกรองผ้า (พร้อมเปลีย่ น)
8814 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
ตกแต่งสถานที่
8815 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

43,870.00

43,870.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พูล ออกาไนซ์ จากัด

PR0206062080020

2/8/2019

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์

PR0206062080060

6/8/2019

-

-

8,250.00

8,250.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062080057

6/8/2019

-

-

8816 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าถ้วย
รางวัล

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน UP TO YOU Idea&Sport
Bangsaen
ร้านเสียงศักดิบ์ ล็อก

PR0206062080059

6/8/2019

-

-
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8817 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าป้าย
ไวนิล
8818 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่ากรอบ
รูป
8819 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
(น้ามันแก๊สโซฮอล์)
8820 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
8821 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าป้าย
ไวนิล
8822 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
8823 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ ง
เสียง
8824 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
8825 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์
8826 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
กระดาษถ่ายเอกสาร A4/70 แกรม
8827 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
พิมพ์หนังสือรับรองวุฒิ
8828 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลห้องประชุมขนาด 4.8x1.5
เมตร จานวน 1 ป้าย
8829 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบูธแสดงงาน พร้อม
อุปกรณ์ จัดตกแต่งและจัดเก็บอย่างเรียบร้อย

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,500.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
PR0206062080061 6/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอส เอ็ม โฟโตดิจิตอล

PR0206062080058

6/8/2019

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.วงศ์ทรายทอง

PR0206062080045

6/8/2019

-

-

10,400.00

10,400.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062080056

6/8/2019

-

-

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

จานชามบางแสน บ.บัณฑิต เสตชั่น
เนอรี่ จก.
ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0206062080124

13/8/2019

-

-

42,104.50

42,104.50 เฉพาะเจาะจง

หจก.เสงี่ยมพรพาณิชย์

PR0206062080118

13/8/2019

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ

PR0206062080122

13/8/2019

-

-

10,000.00

9,880.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติศักดิ์ ฐาปนีย์ไกรสิทธิ์

PR0206062080120

13/8/2019

-

-

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206062080138

14/8/2019

-

-

46,545.00

46,545.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062080163

15/8/2019

-

-

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
ร้านชลบุรีการพิมพ์

PO0206062080015

19/8/2019

-

-

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206062080029

2/8/2019

-

-

99,500.00

99,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206062080026

2/8/2019

-

-
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8830 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมภาคปฏิบัติ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,766.99
1,766.99 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนบิ้วตีม้ าร์ท คลังยาชลบุรี PR0206062080042 5/8/2019
และบริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

8831 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแฟ้มเสนอเซ็น และกระดาษฟลิป
ชาร์ท
8832 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ
8833 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับ
อากาศ จานวน 1 คัน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 จาก
ม.บูรพา-สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
ศาลายา จังหวัดนครปฐม ไป-กลับ ม.บูรพา

5,775.00

5,775.00 เฉพาะเจาะจง

2,800.00
2,900.00

8834 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง จานวน 8
กระเช้า
8835 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารจานวน 7,622 แผ่น
8836 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายบอกทางไวนิลขึงโครงไม้พร้อม
ติดตัง้ ขนาด 1.2x0.8 เมตร จานวน 10 ป้าย
8837 ขออนุมัติจ้างเหมาตรวจเช็คเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า
(Generator)

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0206062080093

7/8/2019

-

-

2,800.00 เฉพาะเจาะจง
2,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
นายทวีป สุระประเสริฐ
นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206062080142
PR0206062080144

14/8/2019
14/8/2019

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางชูไทย สร้อยคีรี

PR0206062080228

18/8/2019

-

-

3,811.00

3,811.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR0206062080230

18/8/2019

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206062080343

27/8/2019

-

-

15,791.27

15,791.27 เฉพาะเจาะจง

6/8/2562

-

-

8838 ขออนุมัติจัดซือ้ น้าดืม่ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

7/8/2562

-

-

8839 ขออนุมัติจัดจ้างทาวารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง
บูรพา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 และ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

34,800.00

34,800.00 เฉพาะเจาะจง

8/8/2562

-

-

บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช(ประเทศ PO0300062080001
ไทย) จากัด ราคาเสนอ 15,791.27
บาท
สุภรณ์ทิพย์
PR0300062080017
ราคาซือ้ 2,800 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ออล อิน วัน เพรส PO0300062080002
แอนด์ ซัพพลาย
ราคาจ้าง 34,800 บาท
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8840 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษา รถตูป้ รับอากาศ ยีห่ ้อ
TOYOTA COMMUTER ทะเบียน ฮท 275
กรุงเทพมหานคร
8841 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์สานักงานของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์
8842 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษชาระม้วนใหญ่ 2 ชั้น อัดลาย
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
8843 ขออนุมัติจัดซือ้ ของทีระลึก (โครงการนิสิตแลกเปลีย่ น
ระหว่างประเทศ ระหว่าง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา กับ University of Surabaya
(Ubaya) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 26 ส.ค.4 ก.ย. 62 ณ University of Surabaya (Ubaya)
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
8844 ขออนุมัติจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์ของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาเดือนกันยายน
พ.ศ. 2562
8845 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษา เปลีย่ นถ่าย
น้ามันเครือ่ ง (รถยนต์ 7 ที่นั่ง ยีห่ ้อ ISUZU รุน่ MU-X
ทะเบียน งข 7652 ชลบุรี)
8846 ขออนุมัติจัดจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคลของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาเดือนกันยายน
พ.ศ. 2562
8847 ขออนุมัติจัดจ้างปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาเดือนกันยายน
พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
2,882.05
2,882.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี
จากัด
ราคาจ้าง 2,882.05 บาท
99,809.87
99,809.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาซือ้ 99,809.87 บาท
77,040.00
77,040.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด
ราคาจ้าง 77,040 บาท
720.00
720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
ราคาจ้าง 720 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0300062080038 9/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PO0300062080004

14/8/2562

-

-

PO0300062080005

16/8/2562

-

-

PR0300062080069

23/8/2562

-

-

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ
ราคาจ้าง 10,000 บาท

PO0300062080008

26/8/2562

-

-

บริษัท ชลบุรี อี ซูซุเซลส์ จากัด
ราคาจ้าง 6,384.83 บาท

PR0300062080082

26/8/2562

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

6,384.83

6,384.83 เฉพาะเจาะจง

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสดิ์
ราคาจ้าง 10,500 บาท

PO0300062080006

26/8/2562

-

-

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายบูรพา แก้วแหวน
ราคาจ้าง 10,500 บาท

PO0300062080007

26/8/2562

-

-
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8848 ขออนุมัติจัดจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาเดือนกันยายน
พ.ศ. 2562
8849 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจาเดือนกันยายน
พ.ศ. 2562
8850 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์สารสนเทศของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์
8851 ขออนุมัติจัดซือ้ กรวยจราจรของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์
8852 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบารุงรักษา เปลีย่ นถ่าย
น้ามันเครือ่ ง รถยนต์ ยีห่ ้อ MITSUBISHI ทะเบียน ขฉ
1404 ชลบุรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,500.00
9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา อิศรานันทศิริ
PR0300062080080 26/8/2562
ราคาจ้าง 9,500 บาท
8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

13,240.00

13,240.00 เฉพาะเจาะจง

3,424.00

3,424.00 เฉพาะเจาะจง

7,532.80

7,532.80 เฉพาะเจาะจง

8853 ขออนุมัติจ้างทาตรายาง
8854 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเช็คระบบเครือ่ งปรับอากาศ
รถยนต์และซ่อมเปลีย่ นอุปกรณ์ที่เสือ่ มสภาพ และ
อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องเปลีย่ นตามอายุการใช้งาน

588.50
47,708.09

8855 ขออนุมัติซอื้ วัสดุเชื้อเพลิง
8856 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
8857 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นางสาวจิณห์จุฑา รัติกาลสุขะ
ราคาจ้าง 8,000 บาท
วินเทค พริน้
ราคาซือ้ 13,240 บาท
บริษัท แอลพีพี อนันตทรัพย์ จากัด
ราคาซือ้ 3,429 บาท
บริษัท วี กรุป๊ มิตซูออโต้เซลล์ จากัด
ราคาจ้าง 7,431.15 บาท

PR0300062080081

26/8/2562

-

-

PO0300062080009

29/8/2562

-

-

PR0300062080091

30/8/2562

-

-

PR0300062080092

30/8/2562

-

-

588.50 เฉพาะเจาะจง
47,708.09 เฉพาะเจาะจง

ร้านศรีศิลปการพิมพ์ 588.50
บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด 47,708.09

PR0400062080005
PR0400062080002

1/8/2562
1/8/2562

-

-

395.00
3,500.00
18,000.00

395.00 เฉพาะเจาะจง
3,500.00 เฉพาะเจาะจง
18,000.00 เฉพาะเจาะจง

บางแสนแก๊ส 395.00
นายอุดม แก่นสา 3,061.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 15,867.45

PR0400062080004
PR0400062080003
PR0400062080001

1/8/2562
1/8/2562
1/8/2562

-

-

8858 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
8859 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ

400.00
2,889.00

400.00 เฉพาะเจาะจง
2,889.00 เฉพาะเจาะจง

2/8/2562
2/8/2562

-

-

8860 ขออนุมัติซ่อมกล้องวงจรปิดและตัวแปลงไฟสาหรับ
กล้องวงจรปิด

6,190.00

6,190.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 400.00
PR0400062080007
ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์แสงทอง
PR0400062080009
วิศวกรรม 2,889.00
บริษัท แนฟโก้ เทค จากัด 6,190.00 PR0400062070159

2/8/2562

-

-
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8861 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่
8862 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์
8863 ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ
8864 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก
8865 ขออนุมัติซอื้ กระดาษถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
960.00
960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0400062080008 2/8/2562
960.00
6,100.00
6,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR0400062080014 5/8/2562
6,100.00
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 485.00
PR0400062080018 6/8/2562
5,610.00
5,489.96

5,610.00 เฉพาะเจาะจง
5,489.96 เฉพาะเจาะจง

18,392.85

18,392.85 เฉพาะเจาะจง

3,000.00
192.60
7,207.82

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
192.60 เฉพาะเจาะจง
7,207.82 เฉพาะเจาะจง

62,009.71

62,009.71 เฉพาะเจาะจง

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

8872 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมบารุงรักษาระบบไม้กั้น
รถยนต์
8873 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

6,900.00

6,900.00 เฉพาะเจาะจง

8874 อนุมัติซอื้ กระดาษถ่ายเอกสาร

3,293.97

3,293.97 เฉพาะเจาะจง

8875 ขออนุมัติซอื้ ผ้า

4,405.00

4,405.00 เฉพาะเจาะจง

8866 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
8867 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
8868 ขออนุมัติจ้างทาตรายาง
8869 ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานห้องอ่านหนังสือ
และงานโสตทัศนศึกษา
8870 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมสายสัญญาณใยแก้วนาแสง
ระหว่างอาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ กับอาคาร
หอพักคณะพยาบาลศาสตร์
8871 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

นางวรลักษณ์ เกษแก้ว 5,610.00
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
5,489.96
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 18,392.85

PR0400062080020
PR0400062080022

6/8/2562
6/8/2562

-

-

PR0400062080021

6/8/2562

-

-

นายอุดม แก่นสา 2,986.00
ร้านศรีศิลปการพิมพ์ 192.60
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
7,207.82
บริษัท เอ.พี. ซิสเต็มส์ เทค จากัด
62,009.71

PR0400062080029
PR0400062080030
PR0400062080042

7/8/2562
7/8/2562
8/8/2562

-

-

PR0400062080045

8/8/2562

-

-

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
3,500.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ที.ที.เอ็น
เซอร์วิส 5,350.00
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
6,900.00
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
3,293.97
ณ. แฟชั่น 4,395.00

PR0400062080041

8/8/2562

-

-

PR0400062080070

9/8/2562

-

-

PR0400062080071

9/8/2562

-

-

PR0400062080068

9/8/2562

-

-

PR0400062080078

13/8/2562

-

-

หน ้า 750

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8876 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ
8877 ขออนุมัติซอื้ หินตกแต่งแจกัน
8878 ขออนุมัติซอื้ กระดาษถ่ายเอกสาร
8879 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบารุงรักษาตูท้ าน้าเย็น
8880
8881
8882
8883

ขออนุมัติซอื้ ดอกไม้และโฟมจัดดอกไม้
ขออนุมัติซอื้ วัสดุจัดกิจกรรม
ขออนุมัติซอื้ เวชภัณฑ์ในการสาธิตและฝึกปฏิบัติ
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาคูม่ ือประกอบการอบรม

8884 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาวุฒิบัตร
8885
8886
8887
8888
8889
8890

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่
ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่
ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิง

8891
8892
8893
8894

ขออนุมัติจ้างทาวัสดุสานักงานทากิจกรรมกลุม่ ย่อย
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล
ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

8895 ขออนุมัติจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
250.00
250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
244.00
120.00
120.00 เฉพาะเจาะจง ชิโนทัยค้าวัสดุ 120.00
998.01
998.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
998.01
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนุ่ยเครือ่ งเย็น 2,000.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062080080 13/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0400062080079
PR0400062080082

13/8/2562
13/8/2562

-

-

PR0400062080081

13/8/2562

-

-

10,300.00
2,000.00
500.00
12,000.00

10,300.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
500.00 เฉพาะเจาะจง
12,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชลบุรีฟลอรีส 10,020.00
ร้านจานชามบางแสน 2,000.00
บริษัท โปรฟาสซิโน จากัด 500.00
นายคาสวย โคตรศรีเมือง 12,000.00

PR0400062080077
PR0400062080100
PR0400062080095
PR0400062080105

13/8/2562
14/8/2562
14/8/2562
14/8/2562

-

-

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายคาสวย โคตรศรีเมือง 2,400.00

PR0400062080098

14/8/2562

-

-

5,000.00
1,500.00
700.00
1,015.00
3,500.00
52,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
700.00 เฉพาะเจาะจง
1,015.00 เฉพาะเจาะจง
3,500.00 เฉพาะเจาะจง
52,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062080111
PR0400062080106
PR0400062080109
PR0400062080110
PR0400062080108
PR0400062080107

15/8/2562
15/8/2562
15/8/2562
15/8/2562
15/8/2562
15/8/2562

-

-

5,000.00
700.00
600.00
549.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
700.00 เฉพาะเจาะจง
600.00 เฉพาะเจาะจง
549.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062080112
PR0400062080113
PR0400062080131
PR0400062080129

15/8/2562
15/8/2562
16/8/2562
16/8/2562

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายไพรเดช สุทธิเรือง 5,000.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,500.00
ร้านสุภรณ์ทิพย์ 700.00
ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,015.00
นายอุดม แก่นสา 3,495.00
บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จากัด
48,380.00
ร้านบีช สติก๊ เกอร์ 5,000.00
ร้านบีช สติก๊ เกอร์ 700.00
เอ็ม-เอส โฆษณา 600.00
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
549.00
เอ็ม-เอส โฆษณา 4,000.00

PR0400062080128

16/8/2562

-

-

หน ้า 751

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8896 ขออนุมัติซอื้ ผ้า
8897 ขออนุมัติซอื้ พระบรมฉายาลักษณ์และกรอบรูป
8898 จ้างตรวจสุขภาพ
8899 ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์
8900 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่
8901 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก
8902 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ
8903 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาวารสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
8904 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์
8905 ขออนุมัติซอื้ กระดาษชาระม้วนใหญ่ กรวยน้าดืม่ และ
กระดาษเช็ดมือ
8906 ขออนุมัติซอื้ กระดาษถ่ายเอกสาร
8907
8908
8909
8910
8911

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
285.00
285.00 เฉพาะเจาะจง ณ. แฟชั่น 285.00
3,600.00
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธงอารีรัตน์ 3,600.00
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง นพ.เกรียงศักดิ์ ทองชัยประสิทธิ์
2,500.00
500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
500.00
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบรรณฑวรรณ แคชชาเนียน
2,000.00
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
2,500.00
2,461.00
2,461.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์แสงทอง
วิศวกรรม 2,461.00
54,000.00
54,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ 54,000.00

-

PR0400062080152

20/8/2562

-

-

PR0400062080151

20/8/2562

-

-

PR0400062080155

21/8/2562

-

-

PR0400062080157

21/8/2562

-

-

ส.อารยยางยนต์ 13,556.90
บริษัท คลีนเวฟ จากัด 66,390.83

PR0400062080156
PR0400062080158

21/8/2562
21/8/2562

-

-

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
88,926.50
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะโชค ลีลอย 5,000.00
395.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส 395.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,811.00
53,105.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค 53,105.00
8,538.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด 8,538.60
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนินจา เฟรม 3,000.00
29,723.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด 29,723.53
หน ้า 752

PR0400062080168

22/8/2562

-

-

PR0400062080165
PR0400062080167
PR0400062080164
PR0400062080179
PR0400062080186

22/8/2562
22/8/2562
22/8/2562
23/8/2562
23/8/2562

-

-

PR0400062080182
PR0400062080175

23/8/2562
23/8/2562

-

-

88,926.50 เฉพาะเจาะจง

3,000.00
29,723.53

-

88,926.50

8912 ขออนุมัติซอื้ พระบรมฉายาลักษณ์
8913 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์

ข้อเสนอแนะ

20/8/2562

13,556.90 เฉพาะเจาะจง
66,390.83 เฉพาะเจาะจง

5,000.00
395.00
4,000.00
53,105.00
8,538.60

ปัญหำและอุปสรรค

PR0400062080153

13,556.90
66,390.83

ขออนุมัติเช่าชุดสาหรับการแสดง
ขออนุมัติซอื้ วัสดุเชื้อเพลิง
ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062080135 19/8/2562
PR0400062080136 19/8/2562
PR0400062080134 19/8/2562

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8914 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
8915 ขออนุมัติซอื้ วัสดุงานบ้านงานครัว
8916
8917
8918
8919

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์
ขออนุมัติซอื้ นาฬิกาดิจิตอล
ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์

8920 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
8921 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
8922 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
8923 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง
8924
8925
8926
8927
8928

ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
920.00
920.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 920.00
2,787.00
2,787.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
2,727.00
580.00
580.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 580.00
6,045.50
6,045.50 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 6,045.50
22,500.00
22,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.เค.พี 22,500.00
35,310.00
35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
35,310.00
135.00
135.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
135.00
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00
325.00
325.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
325.00
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจานงค์ ญาติเจริญ 6,000.00
4,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
57,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
57,000.00 เฉพาะเจาะจง

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

8930 ขออนุมัติซอื้ หนังสือสาหรับใช้ในการเรียนการสอน

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

8931 ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์

9,800.00

9,800.00 เฉพาะเจาะจง

8929 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

นายอุดม แก่นสา 3,831.00
นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,000.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,000.00
บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จากัด
54,500.00
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จากัด
1,000.00
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
9,623.00

หน ้า 753

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062080190 26/8/2562
PR0400062080187 26/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0400062080191
PR0400062080188
PR0400062080189
PR0400062080195

26/8/2562
26/8/2562
26/8/2562
26/8/2562

-

-

PR0400062080201

27/8/2562

-

-

PR0400062080204
PR0400062080200

27/8/2562
27/8/2562

-

-

PR0400062080206

27/8/2562

-

-

PR0400062080203
PR0400062080202
PR0400062080210
PR0400062080213
PR0400062080211

27/8/2562
27/8/2562
28/8/2562
28/8/2562
28/8/2562

-

-

PR0400062080222

29/8/2562

-

-

PR0400062080225

29/8/2562

-

-

PR0400062080227

29/8/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8932 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
8933 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
8934 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
8935 ขออนุมัติซอื้ หนังสือสาหรับใช้ในการเรียนการสอน
8936 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
8937 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
8938
8939
8940
8941

ขอจ้างทาป้ายชื่อ
ขอซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ
ขอจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาว
ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์

8942 ขอซือ้ วัสดุไฟฟ้า-วัสดุประปา จานวน 13 รายการ
8943 ขอซือ้ วัสดุเข้าสต๊อก 1 รายการ
8944 ขอซือ้ วัสดุก่อสร้าง 14 รายการ
8945
8946
8947
8948
8949
8950

ขอซือ้ วัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดประชาสัมพันธ์
จ้างทาตรายาง จานวน 47 อัน
ขอซือ้ ไส้ปากกา จานวน 10 อัน
งานจ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้า
ขอซือ้ ม่านปรับแสงแบบใบทึบแสง
งานจ้างผ่าฝ้าเสริมกริวช่องลมกลับ ขนาด 60x230 ซม.

8951 งานจ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศห้องเรียน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
140.00
140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
140.00
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,000.00
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,000.00
580.00
580.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 580.00
460.00
460.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
460.00
700.00
700.00 เฉพาะเจาะจง นางวนิดา ศุภฤทธิ์
13,396.40
13,396.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด
5,600.00
5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายธชาดล ภัทรวิไลโชค
17,500.00
17,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.พี.พารากอน
79,194.98

79,194.98 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์) จากัด
หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล
บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์) จากัด
บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดดิง้ จากัด
ร้านแสนสุขกราฟฟิค
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด
บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จากัด
บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

1,000.00
9,825.81

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,825.81 เฉพาะเจาะจง

4,150.00
2,940.00
220.00
20,865.00
10,914.00
13,910.00

4,150.00 เฉพาะเจาะจง
2,940.00 เฉพาะเจาะจง
220.00 เฉพาะเจาะจง
20,865.00 เฉพาะเจาะจง
10,914.00 เฉพาะเจาะจง
13,910.00 เฉพาะเจาะจง

51,574.00

51,574.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 754
บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062080234 30/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0400062080235
PR0400062080236

30/8/2562
30/8/2562

-

-

PR0400062080237

30/8/2562

-

-

PR0400062080238
PR0400062080233

30/8/2562
30/8/2562

-

-

PR0500062080007
PO0500062080006
PR0500062080012
PO0500062080004

2/8/2562
8/8/2562
2/8/2562
8/8/2562

-

-

PO0500062080003

6/8/2562

-

-

PR0500062080008
PR0500062080009

2/8/2562
2/8/2562

-

-

PR0500062080006
PR0500062080046
PR0500062080045
PO0500062080010
PO0500062080007
PO0500062080011

2/8/2562
7/8/2562
7/8/2562
8/8/2562
8/8/2562
8/8/2562

-

-

PO0500062080009

8/8/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8952 งานจ้างรือ้ ถอนเคือ่ งปรับอากาศและติดตัง้
เครือ่ งปรับอากาศห้อง QS2-603 และ 604
8953 ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์
8954 งานซ่อมแซมห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร (QS2-212)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
43,602.50
43,602.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด
PO0500062080012 8/8/2562
4,500.00
40,613.99

4,500.00 เฉพาะเจาะจง
40,613.99 เฉพาะเจาะจง

8955 งานซ่อมแซมห้องน้าในห้องคณบดี

39,446.62

39,446.62 เฉพาะเจาะจง

8956
8957
8958
8959
8960
8961
8962
8963

ขอซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศห้องเรียน
ขอซือ้ ผ้ากันแสง 23 ชุด
ขอซือ้ กระจกโต๊ะ 1 แผ่น
จ้างทาสติก๊ เกอร์, ป้ายพลาสติก, ตัวอักษร
ขอจ้างทาตรายาง 6 อัน
ขอซือ้ วัสดุเข้าสต๊อก จานวน 14 รายการ
ขอซือ้ วัสดุไฟฟ้า จานวน 2 รายการ
ขออนุมัติจัดซือ้ แผ่นน้าหนัก จานวน 2 รายการ

62,220.50
26,964.00
1,605.00
2,800.00
410.00
9,995.00
5,500.00
6,099.00

62,220.50 เฉพาะเจาะจง
26,964.00 เฉพาะเจาะจง
1,605.00 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง
410.00 เฉพาะเจาะจง
9,995.00 เฉพาะเจาะจง
5,500.00 เฉพาะเจาะจง
6,099.00 เฉพาะเจาะจง

8964 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา - บริษัท เอ็มเอฟอีซี จากัด(มหาชน) จานวน 2
คัน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

5,600.00

8965 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุแลป (เกลือ , น้าส้ม , น้ามันถั่ว
เหลือง ฯลฯ) จานวน 15 รายการ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)
8966 ขออนุมัติจัดซือ้ กล่องกดสบู่เหลว 1 ช่อง รุน่ MS-105
/310 ml

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

วินเทค พริน้
บริษัท อินฟินิตี้ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์
มาเกตติง้ จากัด
บริษัท อินฟินิตี้ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์
มาเกตติง้ จากัด
บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด
บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จากัด
ธีรพงศ์ การช่าง
นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ
ร้านแสนสุขกราฟฟิค
บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดดิง้ จากัด
หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล
บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จากัด

PR0500062080077
PO0500062080013

13/8/2562
13/8/2562

-

-

PO0500062080014

13/8/2562

-

-

PO0500062080015
PO0500062080016
PR0500062080111
PR0500062080109
PR0500062080110
PR0500062080106
PR0500062080115
PR0700062070122

21/8/2562
22/8/2562
21/8/2562
21/8/2562
21/8/2562
21/8/2562
22/8/2562
1/8/2562

-

-

5,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR0700062080002

1/8/2562

-

-

9,848.00

9,848.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0700062080004

1/8/2562

-

-

18,750.00

18,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด

2/8/2562

-

-

หน ้า 755

PO0700062080001

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8967 ขออนุมัติจัดซือ้ (ดอกเจาะนาศูนย์, ดอกสวาน, ใบเลือ่ ย
ตัดเหล็ก ฯลฯ) จานวน 26 รายการ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)
8968 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ4

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
80,855.62
80,855.62 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย์
PO0700062080003 2/8/2562

29,400.00

29,400.00 เฉพาะเจาะจง

1,900.00

1,900.00 เฉพาะเจาะจง

41,597.00
2,500.00

8972 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 2
เครือ่ ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ
8973 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุบอร์ดขยายพอร์ต iKB-1 อินพุต
เอาต์พุตอเนกประสงค์ผ่านบัส I2C คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การซือ้ แนบ
8974 เพื่อขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 76
รายการ ดังเอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด

PO0700062080002

2/8/2562

-

-

ร้านหลีจุ้งเฮง

PR0700062080007

2/8/2562

-

-

41,597.00 เฉพาะเจาะจง
2,500.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช
นายศุภพล ภู่ศรี

PO0700062080004
PR0700062080020

5/8/2562
7/8/2562

-

-

40,339.00

40,339.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด

PO0700062080006

8/8/2562

-

-

5,992.00

5,992.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์
จากัด

PR0700062080028

8/8/2562

-

-

47,005.00

47,005.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เทคนิค อีเล็คทรอนิคส์

PO0700062080005

8/8/2562

-

-

8975 เพื่อขออนุมัติจัดจ้างตรายางจานวนรวม1รายการ ดัง
เอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

220.00

220.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขกราฟฟิค

PR0700062080026

8/8/2562

-

-

8976 ขออนุมัติจัดซือ้ LOGITECH OPTICAL MOUSE USB
M 100R จานวน 1 รายการ (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ)

1,337.50

1,337.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จากัด

PR0700062080032

8/8/2562

-

-

8969 ขออนุมัติจัดซือ้ แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด จานวน 1 รายการ
(รายละเอียดดังเอสการแนบ)
8970 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์สานักงานดังเอกสารแนบ
8971 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนเบญจมราช
รังสฤษฎิ์ 2 จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

หน ้า 756

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8977 ขออนุมัติจัดจ้างทาพานบายศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวติว๋ จันทร์หนู
PR0700062080030 8/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

8978 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ ULtra Fire 18650 4200 mAh
Li-ion Rechargeable Battery และอื่นๆ จานวน 13
รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการซือ้ แนบ

7,616.00

7,616.00 เฉพาะเจาะจง

นายอานาจ จอดสันเทียะ

PR0700062080029

8/8/2562

-

-

8979 ขออนุมัติจัดจ้างงานย้ายและติดตัง้ ชุดแขวนจอรับภาพ
โปรเจคเตอร์ห้องประชุมชั้น 2
8980 ชออนุมัติจัดซือ้ ผงหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร ยีห่ ้อ FUJI
XEROX รุน่ FUJI XEROX DP M355DF จานวน 1
รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
8981 ขออนุมัติจ้างเดินสายสัญญาณ HDMI เข้าระบบพร้อม
อุปกรณ์ (เพิ่มเติม) จานวน 1 งาน (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)
8982 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ จานวน 18 รายการ ซองแอลคิว,
แฟ้ม 2 ห่วง, ซองเอกสาร, ถ่านกระดุมลิเธีย่ ม, ถ่านอัล
คาไลน์ AA, ถ่านอัลคาไลน์ AAA, ถุงมือพลาสติก ฯลฯ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
8983 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์ จานวน 6 กล่อง คือ CE85A
5 กล่อง และ Q2612A 1 กล่อง

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายฐานุพงศ์ คงจีบ

PR0700062060119

9/8/2562

-

-

19,260.00

19,260.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปปี้เออร์ PO0700062080008
จากัด

9/8/2562

-

-

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด

PR0700062080044

9/8/2562

-

-

6,528.14

6,528.14 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0700062080043

9/8/2562

-

-

16,260.00

16,260.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด

PO0700062080007

9/8/2562

-

-

15,953.70

15,953.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด

PO0700062080009

13/8/2562

-

-

8984 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ Starch from corn ''
Sigma-Aldrich'' 2KG ,วัสดุ Aluminum oxide,
NanoArc, AL-0405, 99% ''Alfa Aesar''500G คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การซือ้ แนบ

หน ้า 757

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8985 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา - บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จากัด จานวน
2 คัน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิง์ าม
PR0700062080064 13/8/2562

8986 ขออนุมัติจัดซือ้ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้
8987 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุไส้กรอง เซรามิคอ้วน ขนาด 2.5 นิ้ว
/Aquatek/ขนาด 7.5x2.6 cm คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการซือ้ แนบ

41,400.00
1,123.50

41,400.00 เฉพาะเจาะจง
1,123.50 เฉพาะเจาะจง

8988 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมและบารุงรักษา PUMA PA
ขนด 0.5 แรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ
8989 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 5,248 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ
8990 ขออนุมัติจัดซือ้ 8A Red Dry Magnetic Powder,
SKD-52 จานวน 2 รายการ (รายละเอียดดังเอสการ
แนบ)
8991 เพื่อจัดจ้างค่าซ่อมแซมเครือ่ งขยายเสียง จานวยรวม 1
รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
8992 เพื่อจัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ จานวน1รายการ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
8993 เพื่อขออนุมัติจัดจ้างค่าทาสีตลู้ ็อคเกอร์ใหม่ 1 รายการ

8,500.00

8994 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุช่าง 18 รายการ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
8995 ค่าถ่ายเอกสาร รายละเอียดตามใบเสนอราคา

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
หจก.ฟูลฟิล แอนด์ ซัพพลาย
สานักงานใหญ่

PO0700062080010
PR0700062080065

13/8/2562
13/8/2562

-

-

8,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายฐานุพงศ์ คงจีบ

PR0700062080067

13/8/2562

-

-

1,994.24

1,994.24 เฉพาะเจาะจง

นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700062080075

14/8/2562

-

-

12,330.00

12,330.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี.วี.เอ็ม. กรุป๊ จากัด

PO0700062080012

14/8/2562

-

-

7,704.00

7,704.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ สแควร์ จากัด

PR0700062080080

15/8/2562

-

-

19,998.30

19,998.30 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จากัด

PO0700062080013

15/8/2562

-

-

8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายฐานุพงศ์ คงจีบ

PR0700062080083

15/8/2562

-

-

8,290.00

8,290.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค

PR0700062080082

15/8/2562

-

-

1,048.80

1,048.80 เฉพาะเจาะจงหน ้า 758
นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700062080096

16/8/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8996 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 1 รายการ
8997 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุคิวเวตพลาสติกทาจากพลาสติก
ขนาดบรรจุ 2.54 มิล,Petri disg 15x100 Stainless
spatula No18,Washing Bottel 250m คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การซือ้ แนบ
8998 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 10,250 แผ่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ
8999 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ 2 รายการ คือ โพสต์-อิท แฟล็กซ์
และตลับหมึกน้าเงิน รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการจัดซือ้
9000 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร A4 จานวน 1 รายการ
(แสดงดังเอกสารแนบ)
9001 ขออนุมัติจัดซือ้ Toner HP LaserJet CP2025, Toner
HP for LaserJet 1160/1320 จานวน 4 รายการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
9002 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุเเผ่นไมุ้อัด, เมนเบรกเกอร์ , เบรก
เกอร์ลูกย่อย และอื่นๆ 48รายการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
9003 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเเซมเครือ่ งปรับอากาศ 12 รายการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
9004 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ จานวน 11 รายการ (ซองเอกสาร
น้าตาล, รางปลัก๊ ไฟมอก.,ตรายางวันที่, กล่องพลาสติก
อเนกประสงค์, กระดาษเช็ดอุตสาหกรรม ฯลฯ)
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซือ้

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,767.54
2,767.54 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี
PR0700062080105 19/8/2562
2,210.62
2,210.62 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด พีแอนด์เอ็น ไฮเทค PR0700062080110 20/8/2562
เคมีคอล

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

3,895.00

3,895.00 เฉพาะเจาะจง

นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700062080108

20/8/2562

-

-

1,176.00

1,176.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีทูเอส จากัด

PR0700062080116

21/8/2562

-

-

3,633.94

3,633.94 เฉพาะเจาะจง

นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700062080115

21/8/2562

-

-

19,789.65

19,789.65 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จากัด

PO0700062080014

21/8/2562

-

-

41,028.00

41,028.00 เฉพาะเจาะจง

นายอภิวัฒน์ ภูษา

PO0700062080016

22/8/2562

-

-

45,528.50

45,528.50 เฉพาะเจาะจง

22/8/2562

-

-

4,600.99

4,600.99 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส PO0700062080015
จากัด
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR0700062080131

22/8/2562

-

-

หน ้า 759

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9005 ขออนุมัติจัดซือ้ แผ่นPCB แผ่นอะคริลิค และอื่นๆ11
รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
9006 ขออนุมัติจัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร จานวน1รายการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
9007 ขออนุมัติจัดจ้างค่าซ่อมกุญแจประตู ตูเ้ หล็ก มือจับ
ประตูและอื่นๆ4รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,560.00
6,560.00 เฉพาะเจาะจง นายอานาจ จอดสันเทียะ
PR0700062080129 22/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

660.82

660.82 เฉพาะเจาะจง

นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700062080127

22/8/2562

-

-

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายอนุพงษ์ แซ่เติน๋

PR0700062080128

22/8/2562

-

-

9008 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศจานวน 7 เครือ่ ง

19,795.00

19,795.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด

PO0700062080019

23/8/2562

-

-

9009 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุใช้ในโครงการจานวน 6 รายการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการซือ้ แนบ
9010 ขออนุมัติจัดจ้าง ซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 3
รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
9011 ขออนุมัติจัดจ้างทาโปสเตอร์ ขนาด A4, ป้ายสติก๊ เกอร์
เงินรางวัล, ป้าย X- stand คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

11,425.00

11,425.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช

PO0700062080020

23/8/2562

-

-

19,581.00

19,581.00 เฉพาะเจาะจง

PO0700062080018

23/8/2562

-

-

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
จากัด
นายยุทธพิชัย หลีหลาย

PR0700062080140

23/8/2562

-

-

9012 ซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งสแกนนิ้วมือ และโช้
คประตูห้องเรียน ห้อง ME 203 รายละเอียดตามใบ
เสนอราคา
9013 ขออนุมัติจัดจ้างทา X stand วัสดุ PP ขนาด 160x60
ซม. จานวน 2 แผ่น,แผ่นป้ายรางวัลฟิวเจอร์บอร์ด(80 x
80 ซม.) จานวน 5 อัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

9,951.00

9,951.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พิลคอนท์ จากัด

PR0700062080135

23/8/2562

-

-

2,550.00

2,550.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เจ.เค ดีไซน์

PR0700062080141

23/8/2562

-

-

หน ้า 760

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9014 ค่าจ้างเหมารถตู้ ไป-กลับจานวน 1 วัน จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ถึง บริษัท มิตซูบิชิ
อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จากัด
กทม. ในวันที่ 30 ส.ค. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี
PR0700062080143 26/8/2562

9015 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ TCR5000 infrared reflectance
sensor module tracing sensor tracing module
(โมดูลแทร็คเส้น) จานวน 2 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การซือ้ แนบ

870.00

870.00 เฉพาะเจาะจง

9016 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 6,617 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ
9017 ขออนุมัติจัดซือ้ ลูกบิดประตูห้องน้า จานวน 1 รายการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
9018 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถยนต์ไปกลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา-สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,514.46

2,514.46 เฉพาะเจาะจง

300.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายอานาจ จอดสันเทียะ

PR0700062080151

26/8/2562

-

-

นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700062080153

26/8/2562

-

-

300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0700062080150

26/8/2562

-

-

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

นายอนุชา นิยมญาติ

PR0700062080146

26/8/2562

-

-

9019 ขออนุมัติจัดจ้างทาไวนิล ขนาด 200x360 cm.
Uschool-2019-Backdrop , ไวนิล ขนาด 200x80
cm. Uschool-2019-Banner และอื่นๆ ทั้งหมด
จานวน 5 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

8,700.00

8,700.00 เฉพาะเจาะจง

ต้นบุญการพิมพ์

PR0700062080152

26/8/2562

-

-

9020 ขออนุมัติจัดจ้าง ซ่อมแซมและเปลีย่ นอะไหล่เครือ่ ง
CNC (Machine Center) หมายเลขครุภัณฑ์
3417-001-0001-1/38 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

70,620.00

70,620.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด โมเดิร์น เวิร์คส
แอนด์ ซีเอ็นซี เซอร์วิส

PO0700062080022

27/8/2562

-

-

หน ้า 761

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9021 ขออนุมัติจัดซือ้ แบตเตอรี่ Notebook Dell Latitude
7480 จานวน 1 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR0700062080161 27/8/2562

9022 ค้าจ้างเหมารถตู้ ไป-กลับ จานวน 2 คัน จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ถึง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา จ.
นครปฐม ในวันที่ 29-30 ส.ค. 2562

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

9023 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์คณะฯ เปลีย่ นประเก็น
ฝาครอบวาล์ว,เปลีย่ นหม้อน้า,เปลีย่ นสายพานเครือ่ ง
ฯลฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

23,608.48

23,608.48 เฉพาะเจาะจง

9024 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษ gn-1450 จานวน 50 แพ็ค
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซือ้
9025 ขออนุมัติจัดจ้างจัดอบรมหลักสูตรระยะสัน้ BASIC PLC
GX WORKS2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ
9026 จัดซือ้ ผงหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร จานวน 2 รายการ

3,800.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง

99,510.00

99,510.00 เฉพาะเจาะจง

7,550.00

7,550.00 เฉพาะเจาะจง

9027 จัดซือ้ น้าดืม่ จานวน 86 ถัง
9028 ค่าใช้บริการระบบส่ง SMS จานวน 1 รายการ
9029 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็คเครือ่ งปรับอากาศ จานวน
7 เครือ่ ง
9030 จัดจ้างบารุงรักษาเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า สานักคอมพิวเตอร์
จานวน ๑ งาน หมายเลขครุภัณฑ์
560600101000001

3,010.00
10,700.00
8,132.00
29,639.00

นายศุภพล ภู่ศรี

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0700062080159

27/8/2562

-

-

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PO0700062080023

28/8/2562

-

-

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR0700062080160

28/8/2562

-

-

บริษัท มิตซูบิชิ อีเลคทริค แฟคทอรี่
ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จากัด

PO0700062080024

30/8/2562

-

-

PR1200062080001

1/8/2019

-

-

PR1200062080002

2/8/2019

-

-

PO1200062080002

22/8/2019

-

-

PR1200062080027

23/8/2019

-

-

PO1200062080004

27/8/2019

-

-

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
ราคาที่ตกลงฯ 7,550.00 บาท
3,010.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน
ราคาที่ตกลงฯ 3,010.00 บาท
10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วันม๊อบบี้ จากัด
ราคาที่
ตกลงฯ 10,700.00 บาท
8,132.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค
ราคา
ที่ตกลงฯ 8,132.00 บาท
29,639.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาย เทคนิค แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด ราคาที่ตกลงฯ
29,639.00 บาท
หน ้า 762

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9031 จัดซือ้ LIGHTNING TO VGA Adapter จานวน 1 ชิ้น

9032 จัดซือ้ หลอดไฟ LED 9W Cool daylight จานวน 20
หลอด
9033 จัดจ้างซ่อมแซมระบบควบคุมการประชุมทางไกลผ่าน
จอภาพ จานวน 1 ระบบ
9034 จัดซือ้ น้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จานวน 12.56 ลิตร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,590.00
1,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จากัด (มหาชน) PR1200062080029 27/8/2019
ราคาที่ตกลงฯ 1,590.00 บาท
2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง

9036 จัดจ้างซ่อมระบบเปิดปิดประตูด้วยบัตร จานวน 2 ชุด

19,902.00

19,902.00 เฉพาะเจาะจง

9037 จ้ดจ้างบารุงเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า อาคาร KB จานวน 1
งาน

12,626.00

12,626.00 เฉพาะเจาะจง

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

2,000.00
2,000.00
10,600.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
10,600.00 เฉพาะเจาะจง

9035 จัดซือ้ หมึกพิมพ์ CF280XC HP 80X Black Toner For
Pro 400 M401d/M401dn จานวน 1 กล่อง

9038 ซือ้ วัสดุเชื้อเพลิงวีเพาเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95 จานวน 14
ลิตร
9039 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์M 130
9040 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 85 เอ
9041 จ้างเปลีย่ นตูแ้ อร์หน้า-หลังรถตูท้ ะเบียน นค 7341 ชบ.
9042
9043
9044
9045
9046

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตปู้ รับอากาศจานวน 1 คัน
ค่าเช่าโทรทัศน์สี
จ้างถ่ายเอกสาร
จ้างถ่ายเอกสาร
จ้างถ่ายเอกสาร

3,000.00
1,500.00
50.00
166.00
300.00

สะสม
ราคาที่
ตกลงฯ 2,400.00 บาท
บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จากัด
ราคาที่ตกลงฯ 32,000.00 บาท
หจก. วงศ์ทรายทอง
ราคาที่ตกลงฯ 400.00 บาท
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด ราคาที่ตกลงฯ 7,200.00 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR1200062080030

27/8/2019

-

-

PO1200062080005

28/8/2019

-

-

PR1200062080036

29/8/2019

-

-

PR1200062080035

29/8/2019

-

-

นิวทาวน์ เทคนิค
ราคาที่ PO1200062080008
เสนอ 19,902.00 บาท
บริษัท นาย เทคนิค แอนด์ ซัพ PO1200062080007
พลาย จากัด
ราคาที่
เสนอ 12,626.00 บาท
หจก.วงศ์ทรายทอง
PR1300062080007

30/8/2019

-

-

30/8/2019

-

-

1/8/2019

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ร้านเจริญผล อะไหล่

PR1300062080011
PR1300062080012
PR1300062080013

2/8/2019
2/8/2019
2/8/2019

-

-

PR1300062080014
PR1300062080051
PR1300062080021
PR1300062080033
PR1300062080034

5/8/2019
6/8/2019
6/8/2019
6/8/2019
6/8/2019

-

-

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ คงทอง
50.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง
166.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง
300.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 763
นายไพรเดช สุทธิเรือง

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
9047
9048
9049
9050
9051
9052
9053
9054
9055
9056
9057
9058
9059
9060
9061
9062
9063
9064
9065
9066
9067
9068
9069
9070

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
จ้างถ่ายเอกสาร
จ้างถ่ายเอกสาร
จ้างถ่ายเอกสาร
จ้างถ่ายเอกสารแบบประเมิน
จ้างถุ่ายเอกสาร
จ้างทากระเป๋าผ้า
จ้างทาคูม่ ือ
จ้างทาป้าย
จ้างทาป้าย
จ้างทาป้ายไวนิล
จ้างทาป้ายไวนิล
จ้างทาป้ายไวนิล
จ้างทาสรุปแบบสอบถาม
จ้างทาแผ่นพับ
จ้างทาแผ่นพับ
จ้างทาแผ่นพับ
จ้างทาแผ่นพับ
จ้างทาโปสเตอร์
จ้างทาโปสเตอร์
จ้างทาโปสเตอร์พร้อมติดตัง้
จ้างเหมาบริการรถยนต์
จ้างเหมาประกอบอาหาร
ซือ้ กระดาษการ์ด
ซือ้ รองเท้าเพื่อสุขภาพจานวน 8 คู่

9071 ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม
9072 ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม
9073 ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,440.00
4,440.00 เฉพาะเจาะจง
300.00
300.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,500.00
4,500.00 เฉพาะเจาะจง
5,500.00
5,500.00 เฉพาะเจาะจง
800.00
800.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,440.00
1,440.00 เฉพาะเจาะจง
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง
3,200.00
3,200.00 เฉพาะเจาะจง
8,400.00
8,400.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,050.00
2,050.00 เฉพาะเจาะจง
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง
12,600.00
12,600.00 เฉพาะเจาะจง
1,750.00
1,750.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,200.00
3,200.00 เฉพาะเจาะจง
100.00
100.00 เฉพาะเจาะจง
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง
180.00
200.00
450.00

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
นายไพรเดช สุทธิเรือง
นายไพรเดช สุทธิเรือง
นายไพรเดช สุทธิเรือง
นายไพรเดช สุทธิเรือง
นายไพรเดช สุทธิเรือง
ยูเนี่ยนสตาร์
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
นายชูชาติ พรหมศิริ
นางสาวกาญจนวรรณ พุฒซ้อน
บริษัทบัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญHEALTH SHOE

180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
450.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 764
บริษัทบัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR1300062080047 6/8/2019
PR1300062080043 6/8/2019
PR1300062080018 6/8/2019
PR1300062080078 6/8/2019
PR1300062080053 6/8/2019
PR1300062080075 6/8/2019
PR1300062080070 6/8/2019
PR1300062080042 6/8/2019
PR1300062080031 6/8/2019
PR1300062080079 6/8/2019
PR1300062080066 6/8/2019
PR1300062080050 6/8/2019
PR1300062080063 6/8/2019
PR1300062080049 6/8/2019
PR1300062080060 6/8/2019
PR1300062080076 6/8/2019
PR1300062080065 6/8/2019
PR1300062080068 6/8/2019
PR1300062080059 6/8/2019
PR1300062080017 6/8/2019
PR1300062080080 6/8/2019
PR1300062080048 6/8/2019
PR1300062080022 6/8/2019
PR1300062080019 6/8/2019
PR1300062080040
PR1300062080032
PR1300062080041

6/8/2019
6/8/2019
6/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง
720.00
720.00 เฉพาะเจาะจง
987.00
987.00 เฉพาะเจาะจง
1,750.00
1,750.00 เฉพาะเจาะจง
1,894.00
1,894.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,875.00
2,875.00 เฉพาะเจาะจง
2,889.00
2,889.00 เฉพาะเจาะจง
2,996.01
2,996.01 เฉพาะเจาะจง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
บริษัทบัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ
นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ
นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ
นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ
นางสาวปรางทิพย์ พรมดวง
นางสาวปรางทิพย์ พรมดวง
นางสาวปรางทิพย์ พรมดวง
นางสาวปรางทิพย์ พรมดวง
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR1300062080057 6/8/2019
PR1300062080055 6/8/2019
PR1300062080056 6/8/2019
PR1300062080077 6/8/2019
PR1300062080023 6/8/2019
PR1300062080044 6/8/2019
PR1300062080074 6/8/2019
PR1300062080027 6/8/2019
PR1300062080071 6/8/2019
PR1300062080036 6/8/2019

บริษัทมีชัยการรัชต์จากัด
นางสาวปรางทิพย์ พรมดวง
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
นางสาวปรางทิพย์ พรมดวง
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรีจ่ ากัด
บริษัท ควอลิฟาย กรุป๊ จากัด
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรีจ่ ากัด
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรีจ่ ากัด
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรีจ่ ากัด
บริษัท สตาร์ทอัพ ซัพพลาย จากัด
บริษัท สมาร์ท เมดดิคอลไซเอนซ์
แอนด์ เทคโนโลยี จากัด
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรีจ่ ากัด
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
บริษท สตาร์ไลน์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด

PR1300062080062
PR1300062080038
PR1300062080024
PR1300062080064
PR1300062080046
PR1300062080025
PR1300062080061
PR1300062080045
PR1300062080073
PR1300062080029
PR1300062080030

9074
9075
9076
9077
9078
9079
9080
9081
9082
9083

ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม
ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม
ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม
ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม
ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม
ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม
ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม
ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม
ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม
ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม

9084
9085
9086
9087
9088
9089
9090
9091
9092
9093
9094

ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม
ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม
ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม
ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม
ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม
ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม
ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม
ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม
ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม
ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม
ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม

3,300.00
3,930.00
4,071.00
4,334.00
4,680.00
4,700.00
5,280.00
5,390.00
8,008.00
8,100.00
8,838.20

3,300.00 เฉพาะเจาะจง
3,930.00 เฉพาะเจาะจง
4,071.00 เฉพาะเจาะจง
4,334.00 เฉพาะเจาะจง
4,680.00 เฉพาะเจาะจง
4,700.00 เฉพาะเจาะจง
5,280.00 เฉพาะเจาะจง
5,390.00 เฉพาะเจาะจง
8,008.00 เฉพาะเจาะจง
8,100.00 เฉพาะเจาะจง
8,838.20 เฉพาะเจาะจง

9095 ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม
9096 ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม
9097 ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม

9,500.00
10,560.00
10,800.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง
10,560.00 เฉพาะเจาะจง
10,800.00 เฉพาะเจาะจง

9098 ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม

11,525.00

11,525.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 765
นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

6/8/2019
6/8/2019
6/8/2019
6/8/2019
6/8/2019
6/8/2019
6/8/2019
6/8/2019
6/8/2019
6/8/2019
6/8/2019

-

-

PR1300062080058
PR1300062080037
PR1300062080026

6/8/2019
6/8/2019
6/8/2019

-

-

PR1300062080039

6/8/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9099
9100
9101
9102
9103
9104
9105
9106

ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม
ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรม
ซือ้ วัสดุประกอบกิจกรรมจานวน 7 รายการ
อุปกรณ์ประกอบกิจกรรม
จ้างทาป้ายไวนิล
ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 12 เอ
ซือ้ น้ายาล้างห้องน้า น้ายาล้างมือฯ
จ้างเหมาออกแบบสือ่ ประชาสัมพันธ์และการตลาดผ่าน
สือ่ ออนไลน์
9107 จ้างเหมาออกแบบสือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ โฆษณานอกสถานที่

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
12,000.00
12,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,100.00
2,100.00 เฉพาะเจาะจง
1,700.00
1,700.00 เฉพาะเจาะจง
33,900.00
33,900.00 เฉพาะเจาะจง
1,800.00
1,800.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,240.00
5,240.00 เฉพาะเจาะจง
80,000.00
80,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
บริษัทเก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด
นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ
นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ
ร้านลาร์จ ฟอร์จูน 18
ร้าน789
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บ.สยามแม็คโคร จากัด
นางสาววรรณวิษา มีสุข

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR1300062080035 6/8/2019
PR1300062080052 6/8/2019
PR1300062080016 6/8/2019
PR1300062080054 6/8/2019
PR1300062080081 7/8/2019
PR1300062080090 8/8/2019
PR1300062080089 8/8/2019
PR1300062080106 13/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นางสาววรรณวิษา มีสุข

PR1300062080111

13/8/2019

-

-

PR1300062080104
PR1300062080112

13/8/2019
13/8/2019

-

-

PR1300062080107

13/8/2019

-

-

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

7,200.00
1,800.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง
1,800.00 เฉพาะเจาะจง

9110 จ้างเหมาออกแบบสือ่ ประชาสัมพันธ์และการตลาดผ่าน
สือ่ ออนไลน์
9111 จ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์และเครือ่ งหมายการค้า

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ
บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
นางสาววรรณวิษา มีสุข

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวกาญจนวรรณ พุฒซ้อน

PR1300062080110

13/8/2019

-

-

9112 จ้างเหมาบริการรถยนต์รถตูป้ รับอากาศจานวน 1 คัน

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชูชาติ พรหมศิริ

PR1300062080115

14/8/2019

-

-

9113 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตปู้ รับอากาศจานวน 1 คัน
9114 จ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์และเครือ่ งหมายการค้า

3,000.00
80,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
80,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชูชาติ พรหมศิริ
นางสาวกาญจนวรรณ พุฒซ้อน

PR1300062080117
PR1300062080114

14/8/2019
14/8/2019

-

-

9115 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตปู้ รับอากาศจานวน 1 คัน
9116 ซือ้ กระดาษเช็ดมือสก๊อตต์ ถุงขยะดา

3,000.00
7,864.50

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
7,864.50 เฉพาะเจาะจง

PR1300062080130
PR1300062080137

16/8/2019
19/8/2019

-

-

9117 ซือ้ กระดาษชาระคิมซอฟท์ น้ายาดันฝุน่

6,660.75

PR1300062080136

19/8/2019

-

-

9108 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 3 กล่อง
9109 ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร A 4 70 แกรม

นายชูชาติ พรหมศิริ
บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
6,660.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
หน ้า 766

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9118 จ้างเหมาอ่านบทความจานวน 5 รายการ
9119 จ้างเหมาจัดทาบรรจุภัณฑ์
9120 ซือ้ เครือ่ งพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังส์ชั่นขาว-ดา HP
Multifunction M130 จานวน 1 เครือ่ ง
9121 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
9122 จ้างทาตรายางหมึกในตัวจานวน 1 อัน
9123 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 83 เอ
9124 จ้างเหมาบริการรถยนต์รถตูป้ รับอากาศ
9125 จ้างเหมาบริการรถยนต์
9126 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตปู้ รับอากาศจานวน 1 คัน
9127 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถเดินเอกสาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
12,600.00
12,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา จิตต์เรืองรอง
PR1300062080134 19/8/2019
50,000.00
50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิษา มีสุข
PR1300062080132 19/8/2019
4,900.00
4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR1300062080133 19/8/2019

ข้อเสนอแนะ

-

-

19/8/2019
19/8/2019
19/8/2019
26/8/2019
28/8/2019
30/8/2019
1/8/2019

-

-

10,160.00
400.00
2,000.00
3,200.00
3,000.00
3,000.00
400.00

10,160.00 เฉพาะเจาะจง
400.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,200.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
400.00 เฉพาะเจาะจง

นายไพรเดช สุทธิเรือง
บ้านคอมพิวเตอร์
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
นายชูชาติ พรหมศิริ
นายชูชาติ พรหมศิริ
นายชูชาติ พรหมศิริ
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร

16,080.00

12,015.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด,
PR1600062080007
ร้านดอกไม้เจียมจิตต์, อาสรมัย
บรรจุทิพย์, บริษัท สยามแม็คโคร
จากัด, นางสาวอานวย อินทร์เถื่อน,
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
PP SignMaker&Solution} Shoot
me digital

6/8/2019

-

-

9129 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ

255.00

255.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด PR1600062080008

6/8/2019

-

-

9130 ค่าจัดทาเอกสาร โครงการโฮมรูมเพื่อการแนะนา
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิ
สติกส์ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 ส.ค.62

150.00

150.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน สดใส ก๊อปปี้

9/8/2019

-

-

9128 ขออนุมัติโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ (ครัง้ ที่ 5)
ประจาปี พ.ศ.2562

หน ้า 767

PR1300062080131
PR1300062080135
PR1300062080138
PR1300062080154
PR1300062080159
PR1300062080169
PR1600062080005

ปัญหำและอุปสรรค

PR1600062080030

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9131 ขออนุมัติซอื้ หมึกปริน้
9132 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ แพ็ค

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
16,240.46
16,240.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จากัด
PR1600062080031 13/8/2019
4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

9133 ขออนุมัติซอื้ โต๊ะและเก้าอี้

38,500.00

9134 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งสารองไฟฟ้า
9135 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งสแกนนิ้วมือ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600062080035

15/8/2019

-

-

38,500.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

PR1600062080040

16/8/2019

-

-

77,700.00

77,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1600062080042

16/8/2019

-

-

9,309.00

9,309.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ไอเดียอีส

PR1600062080041

16/8/2019

-

-

70.00

70.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไปรษณีย์ไทยจากัด

PR1600062080039

16/8/2019

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1600062080043

16/8/2019

-

-

40.00

40.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR1600062080050

19/8/2019

-

-

9139 ขออนุมัติซอื้ ถ่าน 2A

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR1600062080048

19/8/2019

-

-

9140 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้าปูโต๊ะ

320.00

320.00 เฉพาะเจาะจง

สีหาดี ซัก อบ รีด

PR1600062080047

19/8/2019

-

-

9141 ขออนุมัติค่าบริการซ่อมเครือ่ งตูน้ ้าเย็น 5 ก๊อก

1,016.50

1,016.50 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ไทยประดิษฐ์ เครือ่ งเย็น

PR1600062080046

19/8/2019

-

-

9142 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจานวน 11 รายการ

3,507.00

3,507.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR1600062080049

19/8/2019

-

-

9143 โครงการเข้าร่วม Sci-tech BUU Game ประจาปี
การศึกษา 2562 วันที่ 25 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ.
2562

6,060.00

6,060.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจาหน่ายอุปกรณ์กีฬาเทนนิส แบ PR1600062080051
ตมินตัน และ ห้างหุ้นส่วนจากัด
สุมาลี มิวสิค แอนด์

20/8/2019

-

-

9136 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจานวน 2 รายการ
9137 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่2
9138 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจานวน 2 รายการ

หน ้า 768

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9144 โครงการเข้าร่วม Sci-tech BUU Game ประจาปีกุา
ศึกษา 2562 วันที่ 25 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 ( อุปกรณ์ปฐม
พยาบาล)
9145 ขออนุมัติซอื้ วัสดุงานบ้านงานครัวจานวน 10 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,500.00
1,603.00 เฉพาะเจาะจง บันดาลยิม้ ฟาร์มาซี
PR1600062080069 20/8/2019

15,878.80

15,878.80 เฉพาะเจาะจง

9146 ขออนุมัติค่าออกแบบและจัดพิมพ์วารสารวิชาการบูร
พาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
9147 ขออนุมัติค่าจ้างทาเอกสารและเข้าเล่ม

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

538.00

9148 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาแก้ไขระบบไฟชั้น 8

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด แสนรัตน์พัฒนา PR1600062080055
(2541)
สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR1600062080053

21/8/2019

-

-

21/8/2019

-

-

538.00 เฉพาะเจาะจง

เอส.พี.พริน้ ท์ช็อป

PR1600062080054

21/8/2019

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR1600062080065

22/8/2019

-

-

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร

PR1600062080087

28/8/2019

-

-

9150 ขออนุมัติโครงการจัดการความรูเ้ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานครัง้ ที่ 2
9151 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 42 เล่ม/ชุด โครงการ
บริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี รุน่ ที่ 1 (4สค62)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ViewDee Relax & Restaurant

PR1600062080079

28/8/2019

-

-

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนเสฎฐ์ ภัทรโกมลเลิศ

PW620381

1/8/2019

-

-

9152 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 คัน รับ-ส่ง วิทยากร
โครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ความรูต้ ่อเนื่องสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี รุน่ ที่ 1
(4สค62)

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงศ์พันธุ์ วุฒิปัญญารัตนกุล

PW620382

1/8/2019

-

-

9153 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ถังใส 23 ถัง สาหรับบริการภายใน
อาคาร บริการผูม้ าติดต่อราชการ คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว

805.00

805.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวจี๊ด มณีรัตน์

PR2400062080015

5/8/2019

-

-

9149 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถชาเล้ง

หน ้า 769

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9154 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 1 คัน
เดินทางไปศึกษาดูงาน โรงแรม-FB/BQ/HK (กทม.-Set
Menu) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (9สค
62)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
13,000.00
13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรกวรรษ ไพทูรย์
PR2400062080013 5/8/2019

9155 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ 9 รายการ
สาหรับประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ โครงการงานวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
ประจาปี 2562(8สค62)

630.00

630.00 เฉพาะเจาะจง

9156 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งไทยธรรมและสังฆทาน จานวน 9 ชุด
สาหรับถวายแด่พระภิกษุ โครงการงานวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ประจาปี
2562(8สค62)

3,591.00

9157 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการป้องกันกาจัดสัตว์พาหะ (หนู)
ภายในและภายนอกอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการ
จัดการและการท่องเที่ยว
9158 ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิง สาหรับใช้ใน
รถจักรยานยนต์ราชการ ทะเบียน 1 กช 637 ของคณะ
การจัดการและการท่องเที่ยว
9159 ขออนุมัติซอื้ หมึกพิมพ์ จานวน 16 กล่อง ใช้ในงาน
เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก
9160 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ถังใส 28 ถัง สาหรับให้บริการผูม้ า
ติดต่อราชการ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการ
จัดการและการท่องเที่ยว
9161 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน 4 รายการ สาหรับใช้ในงาน
เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก คณะการจัดการ
และการท่องเที่ยว

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านนะโม ดอกไม้สด (โม)

PR2400062080025

6/8/2019

-

-

3,591.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.
(สาขาชลบุรี)

PR2400062080024

6/8/2019

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จากัด

PR2400062080034

13/8/2019

-

-

90.00

90.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR2400062080036

13/8/2019

-

-

36,720.00

36,720.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านวินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR2400062080035

13/8/2019

-

-

980.00

980.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวจี๊ด มณีรัตน์

PR2400062080041

15/8/2019

-

-

11,426.51

11,426.51 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR2400062080042

15/8/2019

-

-

หน ้า 770

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9162 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก 1 ชิ้น (โถเบญจรงค์) สาหรับใช้
ในโครงการผูป้ ระกอบการพบนิสิต (Roadshow)
(29สค62)
9163 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 1คัน 3 วัน
โครงการทัศนศึกษาเส้นทางพระบรมมหาราชวัง วัดใน
กรุงเทพมหานครและอยุธยา (28-30สค62)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
720.00
720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ (มหาวิทยาลัยบูรพา) PR2400062080066 21/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ภูริตา ทราเวล

PR2400062080065

21/8/2019

-

-

9164 ขออนุมัติซอื้ หนังสือประกอบการเรียนการสอน 6
รายวิชา รวมจานวน 84 เล่ม สาหรับบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต MBA
9165 ขออนุมัติซอื้ สิทธิใ์ นการเข้าใช้งาน (โปรแกรม
Amadeus) เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน
กับนิสิตสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม โครงการ
ปรับปรุง IT Program ด้านการท่องเที่ยว(สค62-กค63)

49,430.05

49,430.05 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2400062080076

23/8/2019

-

-

10,432.50

10,432.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยอะมาดิอุส เซาท์อีสต์
เอเชีย จากัด

PR2400062080073

23/8/2019

-

-

9166 ขออนุมัติซอื้ หนังสือประกอบการเรียนการสอน 2
รายวิชา รวมจานวน 30 เล่ม สาหรับหลักสูตรบัญชี
มหาบัณฑิตMacc
9167 ขออนุมัติซอื้ หนังสือประกอบการเรียนการสอน 1
รายวิชา จานวน15เล่ม สาหรับหลักสูตรบัญชี
มหาบัณฑิตMacc
9168 ขออนุมัติจ้างทาตรายาง 3 อัน สาหรับใช้ในการ
ประทับตราเอกสารของทางราชการ
9169 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ 1 คัน เดินทางนิเทศงาน
นิสิตสหกิจศึกษา สาขาการตลาด (5กย62)

24,750.00

24,750.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ PR2400062080074

23/8/2019

-

-

10,200.00

10,200.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2400062080075

23/8/2019

-

-

260.00

260.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขกราฟฟิค

PR2400062080095

26/8/2019

-

-

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR2400062080103

28/8/2019

-

-

หน ้า 771

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9170 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ 1 คัน เดินทางไปนิเทศ
งานนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ HR (10กย62)
9171 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ถังใส 21 ถัง สาหรับให้บริการผูม้ า
ติดต่อราชการภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการ
จัดการและการท่องเที่ยว
9172 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ 1 คัน เดินทางนิเทศงาน
นิสิตสหกิจศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(12กย62)
9173 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ 1 คัน เดินทางนิเทศงาน
นิสิตสหกิจศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(11กย62)
9174 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ 1 คัน 2วัน
โครงการไหว้ครู โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตรุน่ 7 และ
โครงการสัมมนาประเด็น ITM ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (10-11กย62)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิง์ าม
PR2400062080097 28/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

735.00

735.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวจี๊ด มณีรัตน์

PR2400062080101

28/8/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR240006208096

28/8/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR240006208098

28/8/2019

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR240006208099

28/8/2019

-

-

9175 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ 1 คัน 2วัน
โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางด้านธุรกิจบริการ
(24-25กย62)
9176 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ 1 คัน เดินทางนิเทศงาน
นิสิตสหกิจศึกษา สาขาการตลาด (12กย62)

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR2400062080100

28/8/2019

-

-

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR2400062080102

28/8/2019

-

-

9177 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ขนาด 18.90 ลิตร จานวน 60 ถัง
ซือ้ น้าดืม่ ขนาด 600 มล. 60 แพ็ค เพื่อใช้สาหรับ
ให้บริการ ผูม้ าติดต่อราชการของคณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว

5,700.00

5,700.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสุภรทิพย์

PR2400062080109

29/8/2019

-

-
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งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9178 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ น้ามันรถรับส่งเอกสาร
ประจาเดือนสิงหาคม 2562
9179 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมแซมประตูห้องน้าชาย

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 PR2700062080001 1/8/2019
บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

909.50

909.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด /
เสนอราคา 909.50 บาท

PR2700062080004

1/8/2019

-

-

9180 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการซัดรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทยฯ เดือนสิงหาคม 2562

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายพินิต เผ่าจินดา/ เสนอราคา
5,000 บาท

PR2700062080002

1/8/2019

-

-

9181 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มการปฏิบัติงาน
ภายในคณะ

9,400.00

9,400.00 เฉพาะเจาะจง

1/8/2019

-

-

9182 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ วัสดุในการทาลูกประคบสมุนไพร
โครงการค่ายหมอยาไทย วันที่ 13 สงิหาคม 2562

9,930.00

9,930.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านLEEDA COPY/ร้านธีรเดช และ PR2700062080003
รุง่ รัตน์ แสงสุข/เสนอราคา 6,811.65
บาท
นางเสงี่ยม ไม้แป้น / เสนอราคา PR2700062080009
9,930บาท

5/8/2019

-

-

9183 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทาสเปรย์กันยุง -โครงการ
ค่ายหมอยาไทย วันที่ 13 สิงหาคม 2562

12,870.00

12,870.00 เฉพาะเจาะจง

นายบรรเลง สาทลาลัย, ร้านสัมมาชีพ PR2700062080010
, บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม
จากัด, บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็น
เตอร์ จากัด / เสนอราคา 12,711
บาท

5/8/2019

-

-

9184 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดทาวิจัยการรักษากระดูก
จากหมอพื้นบ้าน -โครงการค่ายหมอยาไทย
9185 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ วัสดุสานักงานและวัสดุงานบ้าน
งานครัว
9186 ขออนุมัติเบิกค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม -โครงการ
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาคณะ วันที่ 6 กันยายน
2562

41,960.00

41,960.00 เฉพาะเจาะจง

PO2700062080001

15/8/2019

-

-

78,279.98

78,279.98 เฉพาะเจาะจง

PO2700062080002

19/8/2019

-

-

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

นางสีนวล โภคสมบัติ / เสนอราคา
41,960 บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) /
เสนอราคา 78,279.98 บาท
ร้านต้นบุญ การพิมพ์/เสนอราคา
1,618.20 บาท

PR2700062080027

26/8/2019

-

-
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9187 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการพาหนะ-โครงการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ วันที่ 6 กันยายน
2562
9188 ขออนุมัติจ้างและเบิกค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซม
เครือ่ งสูบน้า หมายเลขครุภัณฑ์ 57040100100011

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,500.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประสงค์ เกษมศรี / เสนอราคา PR2700062080029 26/8/2019
3,500 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง

หนุ่มไดนาโม

PR2800062080005

6/8/2019

-

-

9189 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุโครงการ Aggie Night
ประจาปีการศึกษา 2562

1,312.00

1,312.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บี.พี. เพื่อนนักเรียน
ตลาดสอวัฒนานคร

PR2800062080011

30/8/2019

-

-

9190 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุโครงการค่าย
คอมพิวเตอร์ ตรัง้ ที่ 12

9,053.00

9,053.00 เฉพาะเจาะจง

PR3300062080012

2/8/2019

-

-

9191 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์โครงการ
ค่ายคอมพิวเตอร์ ครัง้ ที่ 12
9192 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุสาหรับการจัดเรียนการ
สอนของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

55,747.00

55,747.00 เฉพาะเจาะจง

ต้นกล้าก๊อปปี้
ร้านบี.พี. เพื่อนนีกเรียน
ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท
.บริษัท จีเจ เทค จากัด

PR3300062080011

2/8/2019

-

-

48,400.00

48,400.00 เฉพาะเจาะจง

.ร้าน บี.พี.เพื่อนนักเรียน

PR3300062080037

21/8/2019

-

-

9193 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุโครงการประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างวินัยนิสิตประจาปี 2562

11,540.00

11,540.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์ไอทีวัฒนานคร, บ.ศรีกิจเครือ่ ง PR3300062080040
เขียน, ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท,ร้าน
บี.พี.เพื่อนนักเรียน,ร้านต้นกล้าก๊อปปี้

22/8/2019

-

-

9194 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนของ
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
9195 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
รายงานประชุมวิชาการคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์
9196 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุโครงการทาบุญคณะ
และมอบทุนการศึกษา 9 กันยายน พ.ศ. 2562

27,500.00

27,500.00 เฉพาะเจาะจง

ไอ คอมพิวเตอร์

PR3300062080039

22/8/2019

-

-

1,305.00

1,305.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านต้นกล้าก๊อปปี้

PR3300062080043

22/8/2019

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์ไอทีวัฒนานคร บ.ศรีกิจเครือ่ ง
เขียน ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท

PR3300062080044

23/8/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9197 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
9198 ขออนุมัติและเบิกเงินค่าเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ งรถยนต์
โดยสารฯ Hyundai H-1 เช็คระยะที่ 170,000 KM.
จานวน 1 งาน
9199 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าเปลีย่ น COMPRESSOR
ขนาด 18,000 BTU. ห้อง RMCS 105 (Lab EEG)
จานวน 1 งาน
9200 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมแซมเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครือ่ ง
9201 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าหลอดภาพโปรเจคเตอร์
พร้อมเปลีย่ นหลอด ห้อง RMCS 207 จานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,580.00
2,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดวงคอมพิวเตอร์แอนด์ซับ
PR3300062080045 23/8/2019
พลายส์ จากัด (สานักงานใหญ่)
9,000.04
9,000.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ สแควร์ พลัส
PR3400062080009 6/8/2562
จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

9,844.00

9,844.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เปี๊ยกแอร์ 2005 จากัด

PR3400062080025

27/8/2562

-

-

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR3400062080026

27/8/2562

-

-

16,050.00

16,050.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR3400062080024

27/8/2562

-

-

9202 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ-รับ
ส่ง อาจารย์หทัยชนก หมากผิน มาสอนรายวิชา
68331160 กายภาพบาบัดในผูป้ ่วยจิตเวชสาหรับนิสติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง
จ้าง 3,500 บาท

PR3600062080007

1/8/2019

-

-

9203 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่งอาจารย์เกศแก้ว มาสอนรายวิชา 68331160
กายภาพบาบัดในผูป้ ่วยจิตเวช สาหรับนิสิตหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง
จ้าง 2,900 บาท

PR3600062080005

1/8/2019

-

-

9204 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อรับ
- ส่งอาจารย์เกศแก้ว มาสอนรายวิชา 68331160
กายภาพบาบัดในผูป้ ่วยจิตเวชฯ ในวันที่ 15 สิงหาคม
2562

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง
จ้าง 2,900 บาท

PR3600062080004

1/8/2019

-

-

หน ้า 775

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9205 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ายาสารเคมี จานวน 16 รายการ เพื่อ
ใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชา 682452 (อ.จิราพร)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,450.00
8,350.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย ราคาที่ตกลงซือ้
PR3600062080008 2/8/2019
8,350 บาท

9206 ขออนุมัติจัดจ้างตรวจเช็คระบบไฟฟ้าคอนโทรลเครือ่ ง
ปั๊มน้า จานวน 1 งาน
9207 ขออนุมัติเปลีย่ น Siemens 5 SL จานวน 1 ชุด

2,050.00

2,050.00 เฉพาะเจาะจง

850.00

850.00 เฉพาะเจาะจง

9208 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อรับ
- ส่ง คณบดี รองคณบดีและผูช้ ่วยคณบดี เข้าร่วมลง
นามข้อตกลงกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันที่ 15
สิงหาคม 2562

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

9209 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จานวน 2 แผ่น ถ่าย
เอกสารจานวน 11,249 แผ่นและค่าปริน้ เอกสารจานวน
101 แผ่น (อ.พรลักษณ์สารองจ่ายกลุม่ ชุติกาญจน์ )

6,031.25

9210 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเดินสายไฟร้อยท่อ จานวน 1
งาน (จ่ายคุณสมศักดิ์)
9211 ขออนุมัติจัดซือ้ โทรทัศน์ ขนาด 60 นิ้ว จานวน 3 เครือ่ ง
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ห้อง
606
9212 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ (อ.
มารุตสารองจ่าย)

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์ ราคาที่ตก PR3600062080020
ลงจ้าง 2,050 บาท
นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนี
PR3600062080019
ราคาที่ตกลงจ้าง 850 บาท
นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600062080018
3,000 บาท

3/8/2019

-

-

3/8/2019

-

-

3/8/2019

-

-

6,031.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
PR3600062080024
ราคาที่ตกลงซือ้ 443 บาท,ร้านCOME
IN ราคาที่ตกลงซือ้ 868 บาท,ร้าน
ถ่ายคล่อง ราคาที่ตกลงซือ้ จ้าง 255
บาท,คุณยลดา วรดิถีราคาที่ตกลงจ้าง
2,415.15 บาท,นางสุกัญญา จีน
เมืองราคาที่ตกลงจ้าง 940 บาท,ร้าน
PP Sing Maker & Solutionราคา
ที่ตกลงจ้าง 1,050 บาท

5/8/2019

-

-

3,790.00

3,790.00 เฉพาะเจาะจง

PR3600062080023

5/8/2019

-

-

56,994.00

56,994.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน์ราคาที่
ตกลงจ้าง 3,790 บาท
บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จากัดราคา
ที่ตกลงซือ้ 56,994 บาท

PO3600062080001

5/8/2019

-

-

5,967.93

5,967.93 เฉพาะเจาะจง

PR3600062080027

5/8/2019

-

-

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 5,967.93 บาท
หน ้า 776

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9213 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอน จานวน 8
รายการและจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จานวน 2 แผ่นถ่าย
เอกสารเข้าเล่ม (อ.พิมลพรรณสารองจ่าย)

9214 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อรับ-ส่ง
รศ.ดร.บุษบา ฤกษ์อานวยโชค มาสอนรายวิชา 682476
นิติวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,375.30
6,375.30 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.พี.บลูปริน้ ท์ ราคาที่ตกลงซือ้ PR3600062080022 5/8/2019
18 บาท,สามโคกศึกษาภัณฑ์ราคาที่
ตกลงซือ้ 105 บาท,บริษัท บัณฑิตส
เตชั่นเนอรี่ จากัดราคาที่ตกลงซือ้ 294
บาท,ร้าน เอ.พี.บลูปริน้ ท์ราคาที่ตก
ลงจ้าง 270 บาท,ร้าน PP Sing
Maker & Solutionราคาที่ตกลงจ้าง
600 บาท,คุณยลดา วรดิถีราคาที่
ตกลงจ้าง 4,054.30 บาท,ร้านถ่าย
คล่องราคาที่ตกลงจ้าง 472 บาท,ร้าน
SP PRINTราคาที่เสนอ 200 บาท,
นายไพรเดช สุทธิเรืองราคาที่ตกลง
จ้าง 362 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง
จ้าง 2,900 บาท

PR3600062080033

6/8/2019

-

-

9215 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คันเพื่อ
รับส่งอาจารย์กิตติพงษ์และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68533259 Gynecological Cytology
Laboratory ภาคเรียนที่ 1 ปี2562 ในวันที่ 28
สิงหาคม 2562

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสงกรานต์ บุญมา ราคาที่ตกลง
จ้าง 500 บาท

PR3600062080031

6/8/2019

-

-

9216 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับส่งอาจารย์กิตติพงษ์และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68533259 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

นายเทพฤทธิ์ สัมฤทธิ์ ราคาที่ตกลง
จ้าง 500 บาท

PR3600062080029

6/8/2019

-

-

หน ้า 777

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9217 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในการจัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ '' 6
เกลียวเกมส์'' ระหว่าง 21 - 24 สิงหาคม 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,990.90
3,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
PR3600062080034 6/8/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 1,251 บาท,ร้านรูป
ร้านกรอบราคาที่ตกลงซือ้ 749 บาท
,บริษัท ดีฟาร์มาซี จากัด ราคาที่ตก
ลงซือ้ 1,990 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

9218 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คันเพื่อ
รับส่งอาจารย์กิตติพงษ์และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68533259 Gynecological Cytology
Laboratory ภาคเรียนที่ 1 ปี2562 ในวันที่ 21
สิงหาคม 2562

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสงกรานต์ บุญมา ราคาที่ตกลง
จ้าง 500 บาท

PR3600062080030

6/8/2019

-

-

9219 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คันเพื่อ
รับส่งอาจารย์กิตติพงษ์และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68533259 Gynecological Cytology
Laboratory ภาคเรียนที่ 1 ปี2562 ในวันที่ 14
สิงหาคม 2562

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก
ลงจ้าง 500 บาท

PR3600062080032

6/8/2019

-

-

5,943.00

5,943.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ดีเอ็นเอ วิทยาศาสตร์ราคาที่ตก PR3600062080043
ลงซือ้ 4,800 บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบปี้
ราคาที่ตกลงจ้าง 716 บาท,ร้าน PP
Sign Maker & Solution ราคาที่ตก
ลงจ้าง 300 บาท,ร้าน SP PRINT
ราคาที่ตกลงจ้าง 127 บาท

7/8/2019

-

-

9220 ขออนุมัติจัดซือ้ แผ่นอิเล็คโทรด จานวน 4 แพ็คและจ้าง
พิมพ์โปสเตอร์ จานวน 1 แผ่นถ่ายเอกสารเข้าเล่ม (อ.
อรชร กลุม่ ศิรดา)

หน ้า 778

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9221 ขออนุมัติจัดซือ้ แผ่นอิเล็คโทรด จานวน 7 ซองและจ้าง
พิมพ์โปสเตอร์ จานวน 2 แผ่น ปริน้ ทเอกสารพร้อมเข้า
เล่มสันกาว (อ.อรชรสารองจ่าย กลุม่ อธิบดี )

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,211.00
6,211.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเอ็นเอ วิทยาศาสตร์ราคาที่ตก PR3600062080044 7/8/2019
ลงซือ้ 4,800 บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบปี้
ราคาที่ตกลงจ้าง 680 บาท,ร้าน PP
Sign Maker & Solutionราคาที่ตก
ลงจ้าง 600 บาท,ร้าน SP PRINT
ราคาที่ตกลงจ้าง 109 บาท,นางสุ
กัญญา จีนเมืองราคาที่ตกลงจ้าง 62
บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

9222 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตูจ้ านวน 1 คัน เพื่อรับส่ง นพ.ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ มาสอนรายวิชา
68533159 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 (อ.วิภาพร
สารองจ่าย)

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ สุวิชาพาณิชย์ ราคาที่ตก PR3600062080046
ลงจ้าง 2,800 บาท

8/8/2019

-

-

9223 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ
(อ.ณัฐภาณินีสารองจ่าย)
9224 ขออนุมัติจัดซือ้ คลิปดา จานวน 3 ตัวและจ้างพิมพ์
โปสเตอร์ จานวน 1 แผ่นปริน้ ท์เอกสารพร้อมเข้าเล่ม
จานวน 3 เล่ม (อ.คุณาวุฒิ กลุม่ จิรภัสส์ 760.05 บาท
กลุม่ ศิริวรรณ1,262.25)

5,564.00

5,564.00 เฉพาะเจาะจง

8/8/2019

-

-

2,022.30

2,022.30 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิบไทย จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ PR3600062080054
5,564 บาท
คุณยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจ้าง
PR3600062080051
1,005.30บาท,ร้าน PP Sign Maker
& Solutionราคาที่ตกลงจ้าง 300
บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบปี้ราคาที่ตกลง
จ้าง 606 บาท,ร้าน เอ.พี.บลูปริน้ ท์
ราคาที่ตกลงจ้าง 111 บาท,

8/8/2019

-

-

9225 ขออนุมัติจัดซือ้ กระบอกข้าวหลามเปล่า จานวน 90
กระบอก (อ.อลงกตสารองจ่ายกลุม่ ณัชชา)
9226 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในการจัดโครงการนิสิตสหเวชฯ
บูชาพระคุณครู คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม
2562

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง

8/8/2019

-

-

8,050.00

7,028.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแม่นิยม ราคาที่ตกลงซือ้ 900
PR3600062080052
บาท
ร้านดอกไม้หยกราคาที่ตกลงซือ้
PR3600062080045
6,000 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอ
รี่ จากัดราคาที่ตกลงซือ้ 1,028 บาท

8/8/2019

-

-

หน ้า 779

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9227 ขออนุมัติจัดจ้างค่าเข้เล่มสันกาว จานวน 5 เล่ม (อ.ณัฐ
ภาณินีสารองจ่าย)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
300.00
300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์ซีร็อกราคาที่ตกลงจ้าง PR3600062080053 8/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

300 บาท

9228 ขออนุมัติจัดซือ้ แผ่นตรวจน้าตาลและเข็มจานวน 10
กล่องและจ้างพิมพ์ไวนิล จานวน 1 แผ่นค่าถ่ายเอกสาร
จานวน น924 แผ่น (อ.อุไรภรณ์สารองจ่าย อ.แนน
4,560 บาท,กลุม่ ข้าวกล้อง 612 บาท)

5,172.00

5,172.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านฐิติพงษเภสัช ราคาที่ตกลงซือ้
PR3600062080059
4,560 บาท,ร้านเบส์ซีร็อกราคาที่ตก
ลงจ้าง 214 บาท,ร้าน PP Sign
Maker & Solutionราคาที่ตกลงจ้าง
150 บาท,นางสุกัญญา จีนเมือง
ราคาที่ตกลงจ้าง 338 บาท

9/8/2019

-

-

9229 ขออนุมัติจัดซือ้ แผ่นตรวจน้าตาลและเข็ม จานวน 10
กล่อง (อ.อุไรภรณ์สารองจ่าย)
9230 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ จานวน 7 หลอด

4,560.00

4,560.00 เฉพาะเจาะจง

9/8/2019

-

-

20,300.00

20,300.00 เฉพาะเจาะจง

9/8/2019

-

-

9231 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสารเคมี จานวน 3 รายการ จ้าง
พิมพ์โปสเตอร์ จานวน 4 แผ่นและปริน้ เอกสารเข้าเล่ม
จานวน 4 เล่ม (อ.ธนพรรณสารองจ่าย)

12,510.00

12,510.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านฐิติพงษเภสัช ราคาที่ตกลงซือ้
PR3600062080060
4,560 บาท
วินเพาเวอร์ ซัพพลายราคาที่ตกลงซือ้ PO3600062080002
20,300 บาท
บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จากัด
PR3600062080063
ราคาที่ตกลงซือ้ 695.50 บาท,บริษัท
ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ตกลง
ซือ้ 4,64.50 บาท,บริษัท เน็กซ์ไบโอ
(ประเทศไทย) จากัดราคาที่ตกลงซือ้
4,922 บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบปี้ราคา
ที่ตกลงจ้าง 1,038 บาท,ร้าน PP Sign
Maker & Solutionราคาที่ตกลงจ้าง
1,200 บาท

9/8/2019

-

-

9232 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 4 รายการ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯสาขา
เทคนิคการแพทย์ (อ.จิราพร) นิสิต 3 คน

5,965.25

5,965.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ PR3600062080062
ตกลงซือ้ 5,965.25 บาท

9/8/2019

-

-

หน ้า 780

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9233 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 4 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ
สาขาชีวเวชศาสตร์และสาขาเทคนิคการแพทย์ (อ.นิรมล
) นิสิต 4 คน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,281.80
8,281.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
PR3600062080061 9/8/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 8,281.80 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

9234 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษเอ 4 จานวน 4 รีมและจ้างพิมพ์
โปสเตอร์ จานวน 4 แผ่น (อาจารย์ศิริรัตน์สารองจ่าย)

1,548.00

1,548.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด PR3600062080058
ราคาที่ตกลงซื้อ 348 บาท,ร้าน
PP Sign Maker & Solution
ราคาที่ตกลงจ้าง 1,200 บาท

9/8/2019

-

-

9235 ขออนุมัติจัดซือ้ แผ่นอิเล็คโทรด จานวน 6 ซอง เพื่อใช้
สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ สาขา
กายภาพบาบัด (อาจารย์ศิริรัตน์ )

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิค PR3600062080057
วิปเมนท์ จากัด ราคาที่ตกลงซือ้
6,000 บาท

9/8/2019

-

-

9236 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 3 รายการ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ
สาขาชีวเวชศาสตร์และพยาธิวิทยาฯ (อ.ธนพรรณ
สารองจ่าย)

7,383.00

7,383.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ PR3600062080064
ตกลงซือ้ 4,815 บาท,บริษัท เน็กซ์
ไบโอ (ประเทศไทย) จากัดราคาที่ตก
ลงซือ้ 2,568 บาท

9/8/2019

-

-

9237 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนสาขา
กายภาพบาบัด จานวน 2 รายการ

7,300.00

7,300.00 เฉพาะเจาะจง

11/8/2019

-

-

16,039.30

16,039.30 เฉพาะเจาะจง

11/8/2019

-

-

2,098.35

2,098.35 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิค PR3600062080067
วิปเมนท์ จากัดราคาที่ตกลงซือ้
7,300 บาท
บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ PO3600062080003
ตกลงซือ้ 16,039.30 บาท
ร้าน PP Sing Maker & Solution PR3600062080065
ราคาที่ตกลงจ้าง 150 บาท,นางสาว
ยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจ้าง
1,948.35 บาท

11/8/2019

-

-

9238 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
จานวน 4 รายการ
9239 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์จานวน 1 แผ่นและถ่าย
เอกสาร จานวน 2956 แผ่น (อาจารย์นงนุชสารองจ่าย
กลุม่ กัญญาณัฐ)

หน ้า 781

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9240 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จานวน 2 แผ่นและถ่าย
เอกสารจานวน 2318 แผ่น (อ.นงนุชสารองจ่ายกลุม่
กฤติญา)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,643.10
1,643.10 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง ราคาที่ตกลง PR3600062080066 11/8/2019
จ้าง 315 บาท,ร้าน เอส เอส เซอร์วิส
แอนด์ ซัพพลาย ราคาทึ่ตกลงจ้าง
99 บาท,คุณยลดา วรดิถีเสนอราคา
350 บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบปี้ราคาที่
ตกลงจ้าง 339 บาท

9241 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มฝึกงาน จานวน
3 เล่ม เพื่อใช้สาหรับการจัดโครงการฝึกปฏิบัติงาน
กายภาพบาบัดทางคลินิก 4 ประจาปีการศึกษา 2562
(จ่ายทราย)

325.00

325.00 เฉพาะเจาะจง

9242 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 7 วัน เพื่อ
รับ-ส่ง อาจารย์ออกนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางชีวเวช
ศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562 (ช่วงที่ 2) ระหว่าง
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 - วันที่ 11 กันยายน 2562

18,100.00

18,100.00 เฉพาะเจาะจง

9243 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนจานวน 7
รายการและจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จานวน 3 แผ่นและถ่าย
เอกสารจานวน 8629 แผ่นปริน้ งานขาวดา 117 หน้า
(อ.พรลักษณ์สารองจ่ายกลุม่ นภสร)

5,971.15

9244 ขออนุมัติจัดจ้างเดินสายสัญญาณโปรเจคเตอร์ ห้อง 502

14,500.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นางสาวยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600062080073
325 บาท

13/8/2019

-

-

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก
ลงจ้าง 18,100 บาท

PO3600062080004

13/8/2019

-

-

5,971.15 เฉพาะเจาะจง

ร้าน COME IN ราคาตกลงจ้าง 868 PR3600062080070
บาท,ร้านถ่ายคล่อง ราคาตกลงจ้าง
255 บาท,คุณยลดา วรดิถี ราคาที่
ตกลงจ้าง 2,415.15 บาท,นางสุ
กัญญา จีนเมือง ราคาที่ตกลงจ้าง
940 บาท,ร้าน PP Sing Maker &
Solution ราคาที่ตกลงจ้าง 1,050
บาท,บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 443 บาท

13/8/2019

-

-

14,500.00 เฉพาะเจาะจง

PO3600062080005

13/8/2019

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงจ้าง 14,500 บาท
หน ้า 782

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9245 ขออนุมัติจัดซือ้ สตาร์ทเตอร์ จานวน 15 อัน (เงินหมุน
จ.37/62) จ้างปั๊มกุญแจจานวน 6ดอก(เงินหมุน จ.
42/62)และจ้างเปลีย่ นยางรถจักรยานยนต์ จานวน 2
เส้น (เงินหมุน จ.40/62)

9246 ขออนุมัติค่าบริการตรวจเช็คและซ่อมระบบเครือ่ งเสียง
ห้องประชุม 205 จานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
845.00
845.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค ราคาที่
PR3600062080071 13/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ตกลงซื้อ 225 บาท,ร้านไพฑูรย์
มอเตอร์ ราคาที่ตกลงซื้อ 470
บาท,ร้านกมลการกุญแจราคาที่
ตกลงจ้าง 150 บาท
3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด ราคาที่ตกลงจ้าง 3,210 บาท

PR3600062080086

14/8/2019

-

-

9247 ขออนุมัติจัดจ้างเปลีย่ นไส้กรอง พร้อมค่าติดตัง้

22,240.00

22,240.00 เฉพาะเจาะจง

PO3600062080006

14/8/2019

-

-

9248 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการงานเดินระบบไฟฟ้าภายใน
ห้อง MS 405และMS 406 จานวน 1 งาน
9249 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการเดินระบบไฟฟ้าภายในห้อง
สโมสรนิสิต จานวน 1 งาน
9250 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบท่อน้าประปา
ห้อง 606 จานวน 1 งาน
9251 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการงานเดินระบบไฟฟ้าระบบ
ปลัก๊ ไฟ (ห้อง 304/305)จานวน 1 งาน
9252 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารจานวน 805 แผ่นและปริน้
เอกสารจานวน 33 แผ่นและเข้าเล่ม 6 เล่ม (กลุม่
กัญญาณัฐ 414 บาท,กลุม่ กฤติญา 689 บาท)

36,800.00

36,800.00 เฉพาะเจาะจง

PO3600062080008

14/8/2019

-

-

17,980.00

17,980.00 เฉพาะเจาะจง

PO3600062080007

14/8/2019

-

-

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO3600062080010

16/8/2019

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO3600062080009

16/8/2019

-

-

1,103.00

1,103.00 เฉพาะเจาะจง

เจเอสกรองน้าราคาที่ตกลงจ้าง
22,240 บาท
นายสมชาย จาปาบุรี ราคาที่ตกลง
จ้าง 36,800 บาท
นายสมศักดิ์ เสียงสังข์ราคาที่ตกลง
จ้าง 17,980 บาท
นายสมชาย จาปาบุรีราคาที่ตกลงจ้าง
11,000 บาท
นางณัฐสุดา มะโนมั่น ราคาที่ตกลง
จ้าง 15,000 บาท
นางสุกัญญา จีนเมือง ราคาที่ตกลง
จ้าง 315 บาท,ร้าน เอส เอส เซอร์วิส
แอนด์ ซัพพลายราคาที่ตกลงจ้าง 99
บาท,คุณยลดา วรดิถีราคาที่ตกลง
จ้าง 350 บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบปี้
ราคาที่ตกลงจ้าง 399 บาท

PR3600062080100

20/8/2019

-

-

หน ้า 783

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9253 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 4 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาพิษวิทยา
(อ.พลาธิป)
9254 ขออนุมัติจัดซือ้ วัตถุดิบอาหาร จานวน 4 รายการ เพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา 68532259 ปฏิบัติ
การมหศัลย์ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 (อ.กรรณิการ์
สารองจ่าย)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,290.25
3,290.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ PR3600062080102 20/8/2019
ตกลงซือ้ 3,290.25 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

910.00

815.00 เฉพาะเจาะจง

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาชลบุรี
สาขาที่ 00140ราคาที่ตกลงซือ้ 815
บาท

PR3600062080104

22/8/2019

-

-

9255 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบสารสนเทศการ
คานวณภาระงานของคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จานวน 1 งาน

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายกติกา กองศิล ราคาที่ตกลงจ้าง
50,000 บาท

PO3600062080012

23/8/2019

-

-

9256 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง อาจารย์กิตติพงษ์ และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68533259 ในวันที่ 11 กันยายน 2562

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสาราคาที่
ตกลงจ้าง 500 บาท

PR3600062080113

23/8/2019

-

-

9257 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ - ส่ง อาจารย์กิตติพงษ์ และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68533259 ในวันที่ 4 กันยายน 2562

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสงกรานต์ บุญมา ราคาที่ตกลง
จ้าง 500 บาท

PR3600062080112

23/8/2019

-

-

9258 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับส่งผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและประธานสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่นมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วี
กูล วีรานุวัตติ์ ประจาปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4
กันยายน 2562

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600062080116
3,300 บาท

23/8/2019

-

-

หน ้า 784

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9259 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง อาจารย์กิตติพงษ์ และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68233259 ในวันที่ 18 กันยายน 2562
9260 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 จานวน 3.69 ลิตร
(กุลธราสารองจ่าย)
9261 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุโครงการสหเวชฯ ร่วมใจ FAHs ใส
สบายตา ประจาปีการศึกษา 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ PR3600062080114 23/8/2019

100.00 เฉพาะเจาะจง

9,400.00

9,400.00 เฉพาะเจาะจง

3,040.00

3,040.00 เฉพาะเจาะจง

9263 ขออนุมัติจัดซือ้ กริง่ แจ้งเตือนอัคคีภัยพร้อมติดตัง้
จานวน 3 ชุด
9264 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

11,250.00

11,250.00 เฉพาะเจาะจง

2,942.50

2,942.50 เฉพาะเจาะจง

9265 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งสารองไฟฟ้า จานวน 2 เครือ่ ง

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

9266 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการติดตัง้ สายสัญญาณ
โปรเจคเตอร์ ห้อง 202 จานวน 1 งาน

ข้อเสนอแนะ

-

-

ตกลงจ้าง 500 บาท
100.00

9262 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จานวน 8 เล่ม
โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วย
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(Edpex) คณะสหเวชศาสตร์ ในวันที่ 13 กันยายน
2562 (เงินหมุน 2,000 บาทฉัตรชัยสารองจ่าย 1,040
บาท)

ปัญหำและอุปสรรค

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร
PR3600062080123
ราคาที่ตกลงซือ้ 100 บาท
ร้านดอกไม้นารีรัตน์ราคาที่ตกลงซือ้
PR3600062080120
5,800 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอ
รี่ จากัดราคาที่ตกลงซือ้ 170 บาท,
นายทน รัตนวันราคาที่ตกลงซือ้
2,600 บาท,ร้านสยามการเกษตร
ราคาที่ตกลงซือ้ 1,000 บาท

27/8/2019

-

-

27/8/2019

-

-

ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์
ซัพพลาย ราคาที่ตกลงจ้าง
3,040 บาท

PR3600062080124

28/8/2019

-

-

นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนีราคา
ที่ตกลงซือ้ 11,250 บาท
บริษัท ธีระเทรดดิง้ จากัด ราคาที่ตก
ลงซือ้ 2,942.50
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงจ้าง 2,300 บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงจ้าง 15,000 บาท

PO3600062080013

29/8/2019

-

-

PR3600062080132

29/8/2019

-

-

PR3600062080143

29/8/2019

-

-

PO3600062080015

29/8/2019

-

-

หน ้า 785

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9267 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์แยกสัญญาณ HDMI จานวน 1
เครือ่ ง
9268 ขออนุมัติจัดซือ้ สายสัญญาณ HDMI 2.0 จานวน 5 เส้น
9269 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งดืม่ จานวน 10 รายการ เพื่อใช้
สาหรับรับรองผูม้ าติดต่อราชการภายในคณะสหเวช
ศาสตร์
9270 ขออนุมัติจัดซือ้ ตูเ้ หล็กบานเลือ่ น จานวน 15 ตู้

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
12,500.00
12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PO3600062080016 29/8/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 12,500 บาท
7,250.00
7,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR3600062080144 29/8/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 7,250 บาท
1,624.80
1,624.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR3600062080148 30/8/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 1,624.80 บาท
73,350.00

73,350.00 เฉพาะเจาะจง

9271 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จานวน 8 เล่ม
เพื่อใช้สาหรับการส่งรายงานผลการตรวจประเมินตาม
โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วย
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(EdpEx) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา 2561 ภายหลังจากโครงการเสร็จสิน้
30 วัน

1,960.00

1,960.00 เฉพาะเจาะจง

9272 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 1 เครือ่ ง
เนื่องจากเครือ่ งปรับอากาศห้องแลป 305 ระบบไฟตัด
ทาให้ใช้งาน
9273 ขออนุมัติซ่อมแซมขาโต๊ะบริหารขาและเข่า จานวน 1
ชุด เนื่องจากตัวจี้วงแหวนชารุด
9274 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 1 เครือ่ ง
(ห้อง 209)

1,070.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธิก์ ันโตราคาที่ตก PO3600062080017
ลงซือ้ 73,350 บาท
ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
PR3600062080146
พลาย ราคาที่ตกลงจ้าง 1,960 บาท

30/8/2019

-

-

30/8/2019

-

-

1,070.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียริง่ จากัด PR3600062080152
ราคาที่ตกลงจ้าง 1,070 บาท

30/8/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

30/8/2019

-

-

749.00

749.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี.เอส เอ็นจิเนียริง่ จากัด
PR3600062080149
ราคาที่ตกลงจ้าง 2,500 บาท
บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียริง่ จากัด PR3600062080151
ราคาที่ตกลงจ้าง 749 บาท

30/8/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9275 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อรับส่ง
คณะกรรมการเพื่อตรวจประเมินคุรภาพการศึกษาตาม
โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วย
เกณฑืคุณภาพการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2561 ในวันที่ 13 กันยายน 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ สุวิชาพาณิชย์ ราคาที่ตก PR3600062080145 30/8/2019
ลงจ้าง 3,000 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

9276 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 23 รายการ เพื่อ
ใช้สาหรับการปฏิบัติงานของอาจารย์ชลธิดา ตัง้ ทรงเจริญ

4,802.17

4,802.17 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 4,802.17 บาท

PR3600062080147

30/8/2019

-

-

9277 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุทางการแพทย์ จานวน 3 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการจัดโครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน
ประจาปีการศึกษา 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์
การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี

4,922.00

4,922.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ PR3600062080154
ตกลงซือ้ 4,922 บาท

31/8/2019

-

-

9278 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดานไวท์บอร์ดเคลือ่ นที่ จานวน 2 อัน

14,646.99

14,646.99 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR3700062070099

1/8/2019

-

-

9279 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งแก้วและอุปกรณ์
9280 ขออนุมัติจ้างเหมาแม่บ้าน

82,530.00
27,000.00

82,540.00 เฉพาะเจาะจง
27,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR3700062080002
PO3700062080001

1/8/2019
1/8/2019

-

-

9281 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ประจาห้องเรียน นาฬิกา
แขวนผนังติดตัง้ ภายในห้องเรียนและสานักงานคณะ
เภสัชศาสตร์ (133)
9282 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ประจาห้องเรียนคณะเภสัช
ศาสตร์ (133)
9283 ขออนุมัติจัดซือ้ ตูฉ้ ายรังสียูวี จานวน 1 ตู้

21,935.00

21,935.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีที เคมีคอล จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด วรกาญจน์ไทย
เซอร์วิส
บริษัท ศรีสากลพรีเมี่ยม จากัด

PR3700062080008

2/8/2019

-

-

15,200.00

15,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR3700062080007

2/8/2019

-

-

29,960.00

29,960.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด

PO3700062080006

6/8/2019

-

-

หน ้า 787

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9284 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
รับ-ส่ง ผูบ้ รรยายรายวิชา 794523 วันที่ 24 สิงหาคม
2562 (266)
9285 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
รับ-ส่ง ผูบ้ รรยายรายวิชา 794523 วันที่ 6 กันยายน
2562 (266)
9286 ขออนุมัติจัดซือ้ เตาหลุมให้ความร้อน จานวน 1 เครือ่ ง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดารงศักดิ์ ยาไชย/ 2,000.00 บาท -

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
-

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,600.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุรศักดิ์ ทองลี /2,600.00 บาท

PR3700062080017

6/8/2019

-

-

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

6/8/2019

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
PO3700062080004
เคมีภัณฑ์ จากัด
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
PR3700062080020
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

7/8/2019

-

-

9288 ขออนุมัติจัดซือ้ พวงมาลัยโครงการหมอยาสักการะ ปี
การศึกษา 2562 (250)
9289 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ ยาและอุปกรณ์ปฐม
พยาบาลโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ''6
เกลียวเกมส์'' ครัง้ ที่ 7 ปีการศึกษา 2562 (306)

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้หยก

PR3700062080019

7/8/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านรูป ร้านกรอบเสนอราคา
1,000.00 บาท, สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
ม.บูรพาเสนอราคา 359.00 บาท

PR3700062080021

7/8/2019

-

-

9290 ขอนุมัติจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ All In one หมายเลข
ครุภัณฑ์ 561500301000507 (172)
9291 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ Dell
หมายเลขครุภัณฑ์ 551500301000108 (172)
9292 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์โครงการปฐมนิเทศใหม่
ประจาปีการศึกษา 2562 (231)
9293 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ ในโครงการรับน้องประชุม
เชียร์ ประจาปี 2562
9294 ขออนุมัติจัดจ้างสาเนาคูม่ ือปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ประจาปีการศึกษา 2562

6,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR3700062080024

7/8/2019

-

-

3,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR3700062080023

7/8/2019

-

-

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

-

-

-

-

914.00

914.00 เฉพาะเจาะจง

-

-

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)/
1,074.00 บาท
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด/
118.00 บาท
บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด/
9,504.28 บาท

-

-

-

-

9287 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สาหรับใช้
ในสาขาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล (270)

หน ้า 788

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9295 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ในโครงการหมอยาเคารพ
สิง่ ศักดิส์ ิทธิ์ ประจาปีการศึกษา 2562
9296 ขออนุมัติซ่อมบารุงรถตูป้ ระจาคณะเภสัชศาสตร์ (172)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
915.00
915.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก/ 720.00 บาท, ร้าน เจียบฮวด 131.00 บาท
2,600.00
2,600.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดแอร์
PR3700062080067 14/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

9297 ขออนุมัติจัดซือ้ สายสัญญาณ RGB (VGA) (133)
9298 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ในโครงการแรกพบเภสัช
สัมพันธ์ ประจาปี2562

6,700.00
14,000.00

6,700.00 เฉพาะเจาะจง
14,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR3700062080065
นางสุกัญญา จีนเมือง 585 บาท,บ. เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล สาขาบางแสน 196
บาท,บ.สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน) 2,393 บาท,บ.ออฟฟิซ
คลับ (ไทย) จากัด สาขาชลบุรี 1426
บาท,บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
(สาขาชลบุรีเซ็นทรัล) 879 บาท
,บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) 597
บาท,บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
จากัด 2,583 บาท,ร้าน 888 รวงข้าว
พานิช 198 บาท,ร้าน ปริญญา โฟโต้
ดิจิตอล 798 บาท,ร้านเจียบอวด 807
บาท,สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยา
ลับบูรพา 670 บาท

14/8/2019
-

-

-

9299 ขออนมัติจัดซือ้ ไส้กรองน้าคาร์บอนกัมมันต์

27,460.00

27,460.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ศรีชวนะ

PR3700062080070

19/8/2019

-

-

9300 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการความพร้อม
สาหรับนิสิตเพื่อเตรียมสอบความรูต้ ามเกณฑ์สมรรถนะ
ร่วม ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (283)

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสุกัญญา จีนเมือง

PR3700062080073

20/8/2019

-

-

หน ้า 789

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9301 ขออนุมัติซ่อมบารุงลิฟท์โดยสาร อาคาเรียน 5 ชั้น
หมายเลขครุภัณฑ์ 570101801000001 (172)
9302 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมี 7 รายการโครงการเตรียมความ
พร้อมสาหรับนิสิตเพื่อเตรียมสอบความรูต้ ามเกณฑ์
สมรรถนะร่วม ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (283)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,000.00
9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
PR3700062080072 20/8/2019
(ประเทศไทย) จากัด
12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด
PR3700062080077 21/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

9303 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมี 14 รายการโครงการการเตรียม
ความพร้อมสาหรับนิสิตเพื่อเตรียมสอบความรูต้ าม
เกณฑ์สมรรถนะร่วม ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (283)

8,200.00

8,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี.ซี.ดรัก เซ็นเตอร์ จากัด

PR3700062080079

21/8/2019

-

-

9304 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมี 8 รายการโครงการการเตรียม
ความพร้อมสาหรับนิสิตเพื่อเตรียมสอบความรูต้ าม
เกณฑ์สมรรถนะร่วม ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (283)

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ์

PR3700062080076

21/8/2019

-

-

9305 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมี 2 รายการโครงการการเตรียม
ความพร้อมสาหรับนิสิตเพื่อเตรียมสอบความรูต้ าม
เกณฑ์สมรรถนะร่วม ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (283)

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีที เคมีคอล จากัด

PR3700062080078

21/8/2019

-

-

9306 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สาหรับใช้
ในสาขาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล (271)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
PR3700062080088
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

22/8/2019

-

-

9307 ขออนมัติจัดจ้างเดินสายเมนปลัก๊ เพาเวอร์
9308 ขออนุมัติซ่อมกล่องสังเกตุการเรืองแสงเหนือม่วง

36,000.00
22,684.00

37,000.00 เฉพาะเจาะจง
22,684.00 เฉพาะเจาะจง

23/8/2019
23/8/2019

-

-

9309 ขออนุมัติเเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสารประจาเดือนกันยายน
2562

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายคงภพ ชาตินามสกุล
PO3700062080010
บริษัท อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต์
PO3700062080011
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปปี้เออร์ PO3700062080012
จากัด

26/8/2019

-

-

หน ้า 790

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9310 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศรับส่ง
วิทยากรผูบ้ รรยาย รายวิชา การประกันคุณภาพทาง
เภสัชศาสตร์ 26 สิงหาคม 2562
9311 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1
คัน วันที่ 29 สิงหาคม 2562
9312 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ วิชาการ
บริหารการผลิตทางเภสัชกรรม วันที่ 30 สิงหาคม 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,600.00
2,600.00 กรณีพิเศษ
นายนครินทร์ ชื่นคุม้
PR3700062080095 26/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1,800.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR3700062080102

27/8/2019

-

-

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายนครินทร์ ชื่นคุม้

PR3700062080104

27/8/2019

-

-

9313 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ วิชาการ
บริหารการผลิตทางเภสัชกรรม วันที่ 31 สิงหาคม 2562

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายนครินทร์ ชื่นคุม้

PR3700062080105

27/8/2019

-

-

9314 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์และสารเคมีเข้าร่วมจัด
นิทรรศการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสามัคคีโอสถ (หมอวาสน์)
1,324.00 บาท, SP PRINT 220.00
บาท, เซฟท์เคมีและบรรจุภัณฑ์
หนองมน 360.00 บาท

PR3700062080107

27/8/2019

-

-

9315 ขออนุมัติจัดซือ้ สายสัญญาณ XLR Male
9316 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1
คัน วันที่ 30 สิงหาคม 2562
9317 ขออนุมัติจ้างเหมาแม่บ้านในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562

27,000.00
2,200.00

27,500.00 เฉพาะเจาะจง
2,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
นายทวีป สุระประเสริฐ

PR3700062080106
PR3700062080103

27/8/2019
27/8/2019

-

-

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง

PR3700062080108

28/8/2019

-

-

9318 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก 2 หน้า
จานวน 1 แผ่นและเครือ่ งพิมพ์เลเซอร์ จานวน 1 เครือ่ ง

12,523.01

12,523.01 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วรกาญจน์ไทย
เซอร์วิส
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR3700062080120

29/8/2019

-

-

9319 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายอะคริลิคไดคัท เพื่อติดหน้า
ห้องน้า
9320 ขออนุมัติจัดจ้างทาอักษรเพื่อติดหน้าห้อง สโมสรนิสิต
และชมรมนิสิตเก่า

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คีรีแสนดี จากัด

PO3700062080014

30/8/2019

-

-

13,375.00

13,375.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คีรีแสนดี จากัด

PO3700062080015

30/8/2019

-

-

หน ้า 791

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9321 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศรายวิชา
การประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร์ วันที่ 2 กันยายน
2562
9322 จ้างเหมารถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน เดินทางไปกลับ
ม.บูรพา - บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จากัด ในวันที่
2 สิงหาคม 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,600.00
2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ พูลสวัสดิ์
PR3700062080132 30/8/2019

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

9323 ซือ้ แผงวงจรเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Card)
จานวน 4 ชุด
9324 จ้างปริน้ ปกพร้อมเข้าเล่มสันกาว จานวน 39 เล่ม
9325 จ้างถอดย้ายและติดตัง้ ชุดคอมเพรสเซอร์
เครือ่ งปรับอากาศ (Condensing Unit) ห้อง IF-215 ,
IF-216 ,If-217 จานวน 1 งาน
9326 ซือ้ แบตเตอรีข่ นาด 12 โวลท์ 200 แอมป์ พร้อมติดตัง้
และตรวจเช็คระบบการทางานของเครือ่ งยนต์ จานวน 1
ลูก
9327 ขออนุมัติเบิกค่าน้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
9328 จ้างปั๊มลูกกุญแจประตู กุญแจตู้ และซ่อมกุญแจประตู
กระจก
9329 ซือ้ หมึกสาหรับเครือ่ งถ่ายเอกสารยีห่ ้อริโก้ จานวน 8
หลอด
9330 จ้างเหมาขนย้านครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ห้องเรียน MIT

64,200.00

9331 จ้างเหมาติดตัง้ เครือ่ งฉายโปรเจคเตอร์พร้อมสายสัย
ญาณและอุปกรณ์ติดตัง้ ห้อง IF-308 , IF-510 ,IF-610
และ IF-710 รวมทั้งหมด 4 งาน
9332 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง บริษัท ทีบีเคเค
(ประเทศไทย) จากัด ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

นายโกมล ฤทธิง์ าม

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR3800062080001

1/8/2562

-

-

64,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PO3800062080001

5/8/2562

-

-

2,340.00
52,109.00

2,340.00 เฉพาะเจาะจง
52,109.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ต้นบุญการพิมพ์
นิวทาวน์ เทคนิค

PR3800062080009
PO3800062080004

5/8/2562
6/8/2562

-

-

8,988.00

8,988.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR3800062080022

6/8/2562

-

-

100.00
755.00

100.00 เฉพาะเจาะจง
755.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ธิดามหานคร
ร้าน กมล การกุญแจ

PR3800062080020
PR3800062080024

6/8/2562
6/8/2562

-

-

29,150.00

29,150.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PO3800062080005

6/8/2562

-

-

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน อรุณวิศวกรรม

PO3800062080003

6/8/2562

-

-

49,220.00

49,220.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PO3800062080008

7/8/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062080038

7/8/2562

-

-

หน ้า 792

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9333 จ้างซักอบรีดผ้าปูโต๊ะ จานวน 2 ผืน
9334 ซือ้ ของที่ระลึก (กระเช้าอาหารทะเลแห้ง จานวน 1
กระเช้า)
9335 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 2 คัน
เดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศ
ไทย) จากัด ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
300.00
300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สีหาดี ซัก อบ รีด
PR3800062080052 8/8/2562
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิภาพร พรายน้า
PR3800062080078 9/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062080086

13/8/2562

-

-

9336 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562
9337 ค่าจ้างเหมายานพาหนรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง ศูนย์
ปฏิบัติการชลบุรี บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ในวันที่
15 สิงหาคม 2562

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062080088

13/8/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062080097

14/8/2562

-

-

9338 จ้างเหมาเดินท่อน้าประปาภายนอกอาคาร จานวน 1
งาน
9339 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท
พลาสติก ออมเนียม ออโต อิเนอร์ยี (ประเทศไทย)
จากัด และ บริษัท ฟาร์ทแทรค จีพีเอส จากัด ในวันที่
22 สิงหาคม 2562

6,650.00

6,650.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน อรุณวิศวกรรม

PR3800062080098

14/8/2562

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062080106

16/8/2562

-

-

9340 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท ไอวี
ซอฟต์ จากัด และบริษัท เอวีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062080108

16/8/2562

-

-

หน ้า 793

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9341 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท เอ็ม
เอฟ อี ซี จากัด และ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จากัด
(มหาชน) ในวันที่ 30 สิหาคม 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิง์ าม
PR3800062080112 16/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

9342 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท โทมา
โต้ ไอเดียส์ จากัด และบริษัท เซนต์เมด จากัด ในวันที่
30 สิหาคม 2562

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062080113

16/8/2562

-

-

9343 จ้างเหมาเดินสายเมนไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าสารอง
เชื่อมต่อกับระบบเครือ่ งปรับอากาศแบบควบคุม
อุณหภูมิและความชื่นห้องเซิร์ฟเวอร์ชั้น 4 จานวน 1 งาน

79,180.00

79,180.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PO3800062080012

16/8/2562

-

-

9344 ค่าจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท จีไอ
เอส จากัด บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จากัด และ บริษัท โก
ลบเทค จากัด ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062080109

16/8/2562

-

-

9345 จ้างเหมารถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน สาหรับเดินทาง
ไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง ริษัท ไอที โพรเฟสชั่นแนล
คอนซัลติง้ จากัด และ บริษัท ซี.เอส.ไอ. (ประเทศไทย)
จากัด ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062080110

16/8/2562

-

-

9346 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท
บริดจสโตนไทร์แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จากัด และบริษัท
สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จากัด ในวันที่ 30
สิงหาคม 2562

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062080111

16/8/2562

-

-

หน ้า 794

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9347 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง ม.บูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี ในวันที่ 21สิงหาคม 2562
9348 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท ทีโอที
อคาเดมี่ กรุงเทพฯ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,200.00
3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิง์ าม
PR3800062080107 16/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062080117

19/8/2562

-

-

9349 ซือ้ น้าดืม่ ถัง จานวน 67 ถัง
9350 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท วอล์ค
เกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จากัด ในวันที่ 6
กันยายน 2562

2,345.00
1,800.00

2,345.00 เฉพาะเจาะจง
1,800.00 เฉพาะเจาะจง

น้าดืม่ บ้านและสวน
นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062080137
PR3800062080138

21/8/2562
21/8/2562

-

-

9351 ซือ้ ของที่ระลึก (กระเช้าอาหารทะเลแห้ง) จานวน 1
กระเช้า มอบให้วิทยากรในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรือ่ ง ''ระบบการทางานด้าน Infrastructure
& Security ในองค์กร '' ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.
2562

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวทิภาพร พรายน้า

PR3800062080136

21/8/2562

-

-

9352 จ้างเหมายานพาหนะรถสองแถว จานวน 1 คัน สาหรับ
เดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง ขนส่งชลบุรี ในวันที่ 29
สิงหาคม พ.ศ. 2562
9353 ซือ้ ของที่ระลึก (ชุดถุงอาหารทะเลแห้ง) จานวน 1 ถุง
สาหรับมอบให้วิทยากรในโครงการเรียนรูจ้ าก
ผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบ
อรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ ง ''Data Security'' ในวันที่ 31
สิงหาคม พ.ศ.2562

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสนั่น ปงก๋า

PR3800062080161

26/8/2562

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวทิภาพร พรายน้า

PR3800062080190

28/8/2562

-

-

9354 ซือ้ น้ามันสาหรับเติมรถจักรยานยนต์ของคณะ

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ธิดามหานคร

PR3800062080189

28/8/2562

-

-

หน ้า 795

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9355 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง สถานีตารวจภูธร
เมื่องชลบุรี และสานักงานสพรรพากรพื้นที่เมืองชลบุรี 1
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์ ฤทธิง์ าม
PR3800062080195 28/8/2562

9356 ซือ้ ของที่ระลึก (ชุดถุงอาหารทะเลแห้ง) จานวน 1 ถุง
สาหรับมอบให้วิทยากร ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรือ่ ง ''Cloud & AI Journey (The Next
Digital Transformation) ในวันที่ 5 กันยายน 2562

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

9357 จ้างปริน้ ปกพร้อมเข้าเล่มสันกาว จานวน 16 เล่ม
9358 ซือ้ น้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2กษ 1375
ชลบุรี ประจาเดือน ส.ค. 2562
9359 ซือ้ วัสดุดอกไม้

1,120.00
300.00

1,120.00 เฉพาะเจาะจง
300.00 เฉพาะเจาะจง

600.00

9360 ซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ

27,800.00

9361 ซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ ศูนย์ภูมิภาคฯ

32,300.00

9362 ซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 11 รายการ ศูนย์ภูมิภาคฯ

4,396.42

9363 ซือ้ ของที่ระลึก จานวน ๒ ชิ้น โครงการศูนย์ภูมิภาคฯ

720.00

9364 ขอซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ
9365 จ้างเหมาบริการรถตู้ วันที่ 27 ส.ค. 2562 จานวน 3 คัน
โครงการศูนย์ภูมิภาคฯ
9366 จ้างเหมาทาสือ่ มัลติมีเดียและประชุม จานวน 1 งาน
โครงการศูนย์ภูมิภาคฯ

6,000.00
12,000.00
55,000.00

นางสาวทิภาพร พรายน้า

ร้าน ต้นบุญการพิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท
600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก/เสนอราคา 600.00
บาท
27,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธิก์ ันโต/เสนอ
ราคา 27,800.00 บาท
32,300.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา
32,300.00 บาท
4,396.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)/
เสนอราคา 4,396.42 บาท
720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 720.00 บาท
6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธิก์ ันโต/เสนอ
ราคา 6,000.00 บาท
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์ธร ทองเกษม/เสนอราคา
12,000.00 บาท
55,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรัพย์สถิตย์ พันธ์ศรี/เสนอราคา
55,000.00 บาท
หน ้า 796

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR3800062080191

28/8/2562

-

-

PR3800062080193
PR3900062080006

28/8/2562
2/8/2562

-

-

PR3900062080009

5/8/2562

-

-

PO3900062080001

8/8/2562

-

-

PO3900062080002

13/8/2562

-

-

PR3900062080016

9/8/2562

-

-

PR3900062080026

19/8/2562

-

-

PR3900062080034

23/8/2562

-

-

PO3900062080004

23/8/2562

-

-

PO3900062080005

23/8/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9367 จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์โดรน จานวน 1 งาน โครงการ
ศูนย์ภูมิภาคฯ
9368 จ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล จานวน 1 งาน โครงการ
ศูนย์ภูมิภาคฯ
9369 จ้างเหมาทาสือ่ มัลติมีเดียประชาสัมพันธ์ จานวน 1 งาน
โครงการศูนย์ภูมิภาคฯ
9370 จ้างเหมาสารวจเก็บข้อมูล จานวน 1 งาน โครงการ
ศูนย์ภูมิภาคฯ
9371 จ้างเหมาพัฒนาฐานข้อมูล จานวน 1 งาน ดครงการ
ศูนย์ภูมิภาคฯ
9372 จ้างเหมาบริการรถตู้ วันที่ 29 ส.ค. 2562 จานวน 1 คัน
โครงการศนย์ภูมิภาคฯ
9373 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ จ้าง-ปั้มลูกกุญแจตูล้ ็อคเกอร์
จานวน 48 ดอก เพื่อใช้ในการไขตูล้ ็อคเกอร์ สาหรับ
เก็บสัมภาระของผูเ้ ข้าทดสอบวัดความรูแ้ ละทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับปริญญาตรี

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
90,000.00
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรมัตถ์ เหล่าประเสริฐสม/เสนอ
ราคา 90,000.00 บาท
80,000.00
80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย์ อภิปัญญาวรกุล/เสนอ
ราคา 80,000.00 บาท
30,000.00
30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริษา ไวยเจียรนัย/เสนอ
ราคา 30,000.00 บาท
80,000.00
80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัศจรรย์ ไพรวัน/เสนอราคา
80,000.00 บาท
20,000.00
20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณิกา เอี้ยงปาน/เสนอ
ราคา 20,000.00 บาท
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภาพ ยัง่ ยืน/เสนอราคา
2,500.00 บาท
1,200.00
1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายฤทธิเดช ประสาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PO3900062080009 23/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PO3900062080006

23/8/2562

-

-

PO3900062080007

23/8/2562

-

-

PO3900062080010

23/8/2562

-

-

PO3900062080011

23/8/2562

-

-

PR3900062080044

27/8/2562

-

-

PR4000062080007

5/8/2019

-

-

9374 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ จ้าง-หมึกพิมพ์เลเซอร์
Kyocera TK-174 หมึกพิมพ์เลเซอร์ Canon
Cartridge-325 และหมึกพิมพ์เลเซอร์สี 4 สี เพื่อใช้ใน
การพิมพ์งานเอกสารของสานักงาน และห้องพัก
คณาจารย์ สถาบันภาษา

47,950.00

47,950.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR4000062080014

15/8/2019

-

-

9375 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ จ้าง-กระดาษถ่ายเอกสาร A4
ใช้สาหรับการจัดทาข้อสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป และใช้
ในสานักงานของสถาบันภาษา

98,975.00

98,975.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด

PR4000062080013

15/8/2019

-

-

หน ้า 797

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9376 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ จ้าง-ค่าน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อ
เติมรถประจาสถาบันภาษา ขฉ7133 ชลบุรี เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆของสถาบันภาษา วันที่ 20 ส.ค. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,200.00
1,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
ธิดามหา PR4000062080015 19/8/2019
นคร

9377 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ จ้าง-หมึกสีดา และกระดาษ
ไขพิมพ์ต้นฉบับ เครือ่ งรุน่ EZ 201A ขนาด A4 เพื่อใช้
ทาข้อสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป และเอกสารทั่วไปของ
สถาบันภาษา

24,610.00

24,610.00 เฉพาะเจาะจง

9378 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ จ้าง-เมาส์ USB Optical
และชุดหูฟัง Headset เพื่อใช้ในการจัดทดสอบวัด
ความรูแ้ ละทักษะภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี
9379 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) นาคณาจารย์
ไปทาการสอน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562
9380 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เพื่อนา
คณาจารย์ไปทาการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว ในวันที่
8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
9381 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) นาคณาจารย์
มาทาการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว ในวันที่ 15
สิงหาคม พ.ศ. 2562
9382 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและทารูปเล่ม รายงาการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (SAR) และ
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (CAR)
ประจาการศึกษา 2561

5,800.00

5,800.00 เฉพาะเจาะจง

3,200.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านชลบุรีการพิมพ์

PR4000062080016

23/8/2019

-

-

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR4000062080017

27/8/2019

-

-

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062080001

1/8/2019

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062080002

6/8/2019

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062080008

13/8/2019

-

-

540.00

540.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านลูกน้าเซอร์วิส

PR4300062080015

15/8/2019

-

-

หน ้า 798

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9383 ขออนุมัติจัดซือ้ ตลับหมึกเครือ่ งพิมพ์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,590.00
1,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศูนย์ไอที วัฒนานคร
PR4300062080016 15/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

9384 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) นาคณาจารย์
มาทาการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว วันที่ 22 สิงหาคม
พ.ศ. 2562
9385 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) นาคณาจารย์
เดินทางมาทาการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว วันที่ 26
สิงหาคม พ.ศ. 2562
9386 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) นาผูบ้ ริหาร
คณาจารย์ ไปมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ใน
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562
9387 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและทาเล่มรายงานการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โครงการจัดตัง้ คณ
พาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062080017

19/8/2019

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062080018

22/8/2019

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062080019

27/8/2019

-

-

760.00

760.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านต้นบุญการพิมพ์

PR4300062080020

27/8/2019

-

-

9388 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) นาคณาจารย์
ไปทาการสอนที่วิทยาเขตสระแก้ว วันที่ 2 กันยายน
พ.ศ. 2562
9389 ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062080022

30/8/2019

-

-

10,272.00

10,272.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080013

1/8/2562

-

-

9390 ซ่อมเครือ่ งยูนิตทาฟัน

11,000.00

11,000.00 ตกลงราคา

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ทันตสยาม จากัด

PO8000062080004

1/8/2562

-

-

บริษัท ซี เมดิค จากัด

PR8000062080017

1/8/2562

-

-

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000062080014
จากัด
70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000062080015
จากัด
หน ้า 799

1/8/2562

-

-

1/8/2562

-

-

9391 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

9392 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

64,128.00

64,128.00 เฉพาะเจาะจง

9393 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

70,000.00

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9394 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
9395 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,500.00
6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
PR8000062080025 1/8/2562
จากัด
10,800.00
10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จากัด PR8000062080021 1/8/2562

9396 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

9397 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

19,284.00

19,284.00 เฉพาะเจาะจง

9398 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

22,219.00

9399 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

1/8/2562

-

-

1/8/2562

-

-

22,219.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000062080019
จากัด
บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ PR8000062080023
ไทย) จากัด
บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด
PR8000062080024

1/8/2562

-

-

34,200.00

34,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี เมดิค จากัด

PR8000062080018

1/8/2562

-

-

9400 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080016

1/8/2562

-

-

9401 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี เมดิค จากัด

PR8000062080022

1/8/2562

-

-

9402 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง

1/8/2562

-

-

9403 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000062080020
จากัด
บริษัท สคิปา เมด จากัด
PR8000062080034

1/8/2562

-

-

9404 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง

1/8/2562

-

-

9405 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ PR8000062080039
ไทย) จากัด
บริษัท เมดิไทม์ จากัด
PR8000062080035

1/8/2562

-

-

9406 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

23,540.00

23,540.00 เฉพาะเจาะจง

1/8/2562

-

-

9407 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062080044
จากัด
บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ PR8000062080038
ไทย) จากัด

1/8/2562

-

-

หน ้า 800

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9408 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
26,260.00
26,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุป๊ จากัด
PR8000062080036 1/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

9409 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด

PR8000062080032

1/8/2562

-

-

9410 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

31,000.00

31,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จากัด

PR8000062080040

1/8/2562

-

-

9411 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

31,900.00

31,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอเมอร์สัน กรุป๊ จากัด

PR8000062080029

1/8/2562

-

-

9412 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด

PR8000062080030

1/8/2562

-

-

9413 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

55,000.00

55,000.00 เฉพาะเจาะจง

1/8/2562

-

-

9414 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

55,000.00

55,000.00 เฉพาะเจาะจง

1/8/2562

-

-

9415 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

56,000.00

56,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062080033
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062080037
จากัด
บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส่ ์ จากัด PR8000062080027

1/8/2562

-

-

9416 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

56,000.00

56,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส่ ์ จากัด PR8000062080042

1/8/2562

-

-

9417 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

56,000.00

56,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส่ ์ จากัด PR8000062080043

1/8/2562

-

-

9418 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

74,350.00

74,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด

PR8000062080031

1/8/2562

-

-

9419 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

95,000.00

95,000.00 เฉพาะเจาะจง

1/8/2562

-

-

9420 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

1/8/2562

-

-

9421 ขอซือ้ เครือ่ งปริน้ เตอร์ จานวน 2 เครือ่ ง

17,200.00

17,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ PR8000062080028
ไทย) จากัด
บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ PR8000062080041
ไทย) จากัด
ไอที เอเวอร์รีติง
PR8000062080026

1/8/2562

-

-

หน ้า 801

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9422 ค่าบริการทางทันตกรรม (งานฟันปลอม) ประจาเดือน
สิงหาคม 2562
9423 ค่าบริการสลายนิ่ว จานวน 2 ราย

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
50,000.00
50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด
PO8000062080003 1/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอสราส เมดิคอล จากัด

PO8000062080023

5/8/2562

-

-

30,000.00

30,000.00 ตกลงราคา

1/8/2562

-

-

9425 ซือ้ Battery ใช้กับเครือ่ งมือแพทย์

1,350.00

1,350.00 ตกลงราคา

บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล
PO8000062080005
เซอร์วิส จากัด
บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000062080007

1/8/2562

-

-

9426 ซือ้ อุปกรณ์เครือ่ งมือแพทย์

1,200.00

1,200.00 ตกลงราคา

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000062080006

1/8/2562

-

-

9427 ซือ้ อ๊อกซิเจนชนิดท่อ

5,029.00

5,029.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080009

1/8/2562

-

-

63,000.00

63,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080002

1/8/2562

-

-

9429 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

3,805.00

3,805.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์

PR8000062070206

1/8/2562

-

-

9430 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

8,667.00

8,667.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080084

2/8/2562

-

-

9431 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

22,500.00

22,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จากัด

PR8000062080082

2/8/2562

-

-

9432 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

46,652.00

46,652.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080079

2/8/2562

-

-

9433 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

56,924.00

56,924.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080076

2/8/2562

-

-

9434 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

66,875.00

66,875.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080074

2/8/2562

-

-

9435 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

69,600.00

69,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด

PR8000062080070

2/8/2562

-

-

9424 จ้างซ่อมเครือ่ งดึงคออัตโนมัติ

9428 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

หน ้า 802

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9436 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
81,200.00
81,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
PR8000062080071 2/8/2562

9437 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

88,275.00

88,275.00 เฉพาะเจาะจง

9438 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์ จานวน 2 รายการ

93,000.00

9439 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062080072

2/8/2562

-

-

93,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จากัด

PO8000062080017

2/8/2562

-

-

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จากัด

PO8000062080011

2/8/2562

-

-

9440 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จากัด

PO8000062080012

2/8/2562

-

-

9441 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

99,900.00

99,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จากัด

PO8000062080010

2/8/2562

-

-

9442 ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อและ
ขยะอันตราย ประจาเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2562
9443 ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งกรองน้า จานวน 1
รายการ
9444 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ
Sleep Test แบบ PSG ประจาเดือนสิงหาคม 2562
9445 ซือ้ 0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000 ml จานวน
3,120 ขวด
9446 ซือ้ 11 FR x 15 CM (6'') Side By Side DBL
Temporary Set จานวน 18 Set
9447 ซือ้ Blood Tubing Set NS-2060 No.15 (INT)
จานวน 1,100 ชิ้น
9448 ซือ้ Blood Tubing Set NS-2060 No.15 (INT)
จานวน 500 ชิ้น
9449 ซือ้ MDT Plus 4 Cold Sterilant, 5000 ml จานวน
15 แกลลอน

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

2/8/2562

-

-

2,720.00

2,720.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด มีสไนติงเกล เฮลท์ PO8000062080014
แคร์
บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จากัด
PR8000062080066

2/8/2562

-

-

49,000.00

49,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิวเทค จากัด

PO8000062080013

2/8/2562

-

-

95,160.00

95,160.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สตาร์แล็บ จากัด

PR8000062080061

2/8/2562

-

-

50,400.00

50,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จากัด

PR8000062080068

2/8/2562

-

-

92,400.00

92,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000062080064

2/8/2562

-

-

42,000.00

42,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000062080065

2/8/2562

-

-

22,500.00

22,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิทอป จากัด

PR8000062080063

2/8/2562

-

-

หน ้า 803

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9450 ซือ้ มิเตอร์ ขนาด 2 นิ้ว

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,243.00
5,243.00 ตกลงราคา
บริษัท วชิ เอ็นจิเนียริง่ จากัด
PR8000062080092 2/8/2562

9451 ซือ้ ยา Acetylcysteine 600 mg (NACLong) 10
t/tube จานวน 600 หลอด
9452 ซือ้ ยา Atenolol 50 mg (Prenolol) จานวน 500 กล่อง

85,386.00

85,386.00 เฉพาะเจาะจง

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

9453 ซือ้ ยา Betahistine 12 mg (Betahis 12) จานวน 300
กล่อง
9454 ซือ้ ยา CefAZolin 1 gm inl (Cefzolin) จานวน 300
กล่อง
9455 ซือ้ ยา D 5 S/3 1000 ml จานวน 500 ถุง , Water
(sterile) 1000 ml (AS) จานวน 600 ขวด
9456 ซือ้ ยา Degarelix 80 mg (Firmagon) 1syr/box
จานวน 4 box
9457 ซือ้ ยา Entecarvir 0.5 mg (Baraclude) จานวน 60
กล่อง
9458 ซือ้ ยา Fenofibrate 200 mg (Adfen-200) จานวน
4000 กล่อง
9459 ซือ้ ยา Fusidic acid/Bet val. Cream 5 gm
(Fucicort) จานวน 100 หลอด , Fusidic acid/Hdcs
9460 ซือ้ ยา Glucosamine 500 mg (Glucosa) จานวน 100
กล่อง
9461 ซือ้ ยา Human igG 50 mg/1 ml (LIV GAMMA)
จานวน 12 vial
9462 ซือ้ ยา Macrogol 4000 pwd 137.155 gm (Niflec)
จานวน 100 ซอง
9463 ซือ้ ยา Metoprolol 100 mg (Cardeloc) จานวน 50
กล่อง

36,000.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080081

2/8/2562

-

-

PR8000062080098

2/8/2562

-

-

36,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จากัด

PR8000062080089

2/8/2562

-

-

51,000.00

51,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูโทเปี้ยน จากัด

PR8000062080085

2/8/2562

-

-

33,400.00

33,400.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080091

2/8/2562

-

-

21,532.68

21,532.68 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080083

2/8/2562

-

-

86,349.00

86,349.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080075

2/8/2562

-

-

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080080

2/8/2562

-

-

14,873.00

14,873.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080073

2/8/2562

-

-

27,700.00

27,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท บางกอก ดรัก จากัด

PR8000062080077

2/8/2562

-

-

96,000.00

96,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000062080099

2/8/2562

-

-

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง

2/8/2562

-

-

17,500.00

17,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062080094
จากัด
บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จากัด PR8000062080088

2/8/2562

-

-

หน ้า 804

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9464 ซือ้ ยา N.S.S 0.9% 250 ml จานวน 500 ถุง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
13,000.00
13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จากัด PR8000062080093 2/8/2562

9465 ซือ้ ยา Potassium citrate231+Na citrate195 tab
(Pocitrin) จานวน 60 กล่อง
9466 ซือ้ ยา Sodium hypochlorite 5 gm (Virkon) จานวน
5 กล่อง
9467 ซือ้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 1 เครือ่ ง

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

9,501.60

9,501.60 เฉพาะเจาะจง

11,000.00

9468 ซือ้ เครือ่ งดูดเสมหะแบบพกพา จานวน 2 เครือ่ ง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล
เฮลท์แคร์ จากัด
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จากัด

PR8000062080097

2/8/2562

-

-

PR8000062080090

2/8/2562

-

-

11,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออดิเมด จากัด

PR8000062080059

2/8/2562

-

-

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จากัด

PO8000062080015

2/8/2562

-

-

9469 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

19,260.00

19,260.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080078

2/8/2562

-

-

9470 ซือ้ กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์

11,590.00

11,590.00 ตกลงราคา

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
โกลบอลไอที เซอร์วิส

PO8000062080020

4/8/2562

-

-

นางสาวคุณนิษฐ์ ห้องตรง

PR8000062080100

4/8/2562

-

-

9471 ซือ้ ลูกประคบ

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง

9472 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ

42,000.00

42,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยก๊อส จากัด

PR8000062080110

4/8/2562

-

-

9473 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พิลโก้ จากัด

PR8000062080111

4/8/2562

-

-

9474 ซือ้ อะไหล่เครือ่ งมือแพทย์

1,005.80

1,005.80 ตกลงราคา

PR8000062080104

4/8/2562

-

-

9475 ซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ

6,955.00

6,955.00 ตกลงราคา

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
ณัฐแอร์

PR8000062080103

4/8/2562

-

-

9476 ซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ

17,000.00

17,000.00 ตกลงราคา

ณัฐแอร์

PO8000062080019

4/8/2562

-

-

9477 ซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ

28,000.00

28,000.00 ตกลงราคา

ณัฐแอร์

PO8000062080018

4/8/2562

-

-

หน ้า 805

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9478 ซือ้ แบตเตอรี่ 1 รายการ
9479 ซือ้ โทรทัศน์ 1 เครือ่ ง
9480 ซือ้ อุปกรณ์ซ่อมบารุง 6 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,000.00
3,000.00 ตกลงราคา
นายวิเชียร คงตัง้ จิตต์
PR8000062080109 4/8/2562
6,800.00

6,800.00 ตกลงราคา

12,604.60

12,604.60 ตกลงราคา

บริษัท ไทยอนันต์ ชลบุรี วิทยุโทรทัศน์ จากัด
ร้านไถ่เส็ง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062080107

4/8/2562

-

-

PO8000062080021

4/8/2562

-

-

9481 ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จากัด PR8000062080144

5/8/2562

-

-

9482 ซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ

7,490.00

7,490.00 ตกลงราคา

ณัฐแอร์

PR8000062080112

5/8/2562

-

-

9483 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

30,495.00

30,495.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอฟฟินิเท็ค จากัด

PR8000062080141

5/8/2562

-

-

9484 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จากัด PR8000062080142

5/8/2562

-

-

9485 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

87,000.00

87,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080140

5/8/2562

-

-

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย)
จากัด
นางสาวอโนชา อุตตะรัตน์

PR8000062080137

5/8/2562

-

-

9487 ขออนุมัติซอื้ ผ้าม่าน จานวน 11 รายการ

99,523.00

99,523.00 เฉพาะเจาะจง

ชลบุรีผ้าม่าน

PO8000062080033

6/8/2562

-

-

9488 ซือ้ Alcohol Rub 4 L (ทั่วไป) (+Hibi,0.5%) จานวน
10 ขวด , Alcohol Rub 300 ml (+Hibis,0.5%)
Microrubl 300 ml จานวน 500 ขวด
9489 ซือ้ Aniosyme DLM-maxi-5 litr (ล้างเครือ่ งมือสโคป)
จานวน 5 แกลอน
9490 ซือ้ กระดาษ EKG Paper 1/2 A4

51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062080128

5/8/2562

-

-

18,725.00

18,725.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080130

5/8/2562

-

-

9,800.00

9,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล

PR8000062080133

5/8/2562

-

-

9491 ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A5

24,075.00

24,075.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
หน ้า 806

PR8000062080132

5/8/2562

-

-

9486 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร จานวน 5,400 แผ่น

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9492 ซือ้ ผงหมึก LaserJet HP CF 283 XC
9493 ซือ้ พลาสติกดามข้อเท้าแบบสัน้

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
25,900.00
25,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ PR8000062080131 5/8/2562
จากัด
27,600.00
27,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพี เมดิคอล เซอร์วิส จากัด PR8000062080120 5/8/2562

9494 ซือ้ ยา Budesonide 0.5 mg/2 ml (Pulmicort
Respule) จานวน 50 กล่อง
9495 ซือ้ ยา Methylene blue 20 mg/2 ml inj จานวน 20
vial , Alteplase (rt-PA) 2 mg จานวน 12 dose

33,223.50

33,223.50 เฉพาะเจาะจง

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง

9496 ซือ้ ยา Norepinephrine 4 mg/4 ml (N
EPI,Levophed) จานวน 500 amp
9497 ซือ้ ยา Pioglitazone 30 mg tab (Utmos) จานวน
3000 กล่อง , Gemfibrozil 300 mg (Hidil) จานวน
180 กล่อง
9498 ซือ้ ยา Progesterone 200 mg tab (Utrogestan)
จานวน 20 กล่อง
9499 ซือ้ ยา จานวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง

99,720.00

99,720.00 เฉพาะเจาะจง

7,062.00

7,062.00 เฉพาะเจาะจง

38,000.70

9500 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
โรงพยาบาลศิริราช

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

PR8000062080117

5/8/2562

-

-

PR8000062080138

5/8/2562

-

-

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062080119
จากัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
PR8000062080113
อินดัสตรี้ จากัด

5/8/2562

-

-

5/8/2562

-

-

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080116

5/8/2562

-

-

38,000.70 เฉพาะเจาะจง

องค์การเภสัชกรรม

PR8000062080123

5/8/2562

-

-

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080124

5/8/2562

-

-

9501 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

91,200.00

91,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล

PR8000062080122

5/8/2562

-

-

9502 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 ชนิด

25,920.00

25,920.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จากัด

PR8000062080129

5/8/2562

-

-

9503 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 3 ชนิด

77,070.00

77,070.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080127

5/8/2562

-

-

9504 ซือ้ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

78,851.25

78,851.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

PR8000062080118

5/8/2562

-

-

หน ้า 807

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9505 ซือ้ เครือ่ งช่วยหายใจชนิดแรงดันเดีย่ ว จานวน 1 เครือ่ ง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
20,000.00
20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จากัด
PR8000062080134 5/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

9506 ซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ ชนิดติดผนัง

21,000.00

21,000.00 ตกลงราคา

ณัฐแอร์

PO8000062080022

5/8/2562

-

-

9507 ซือ้ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จานวน 7 รายการ ตามเอกสารแนบ

75,500.00

75,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โคโลซาย จากัด

PR8000062080126

5/8/2562

-

-

9508 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

19,680.00

19,680.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด

PR8000062080143

5/8/2562

-

-

3,400.00

3,400.00 เฉพาะเจาะจง

6/8/2562

-

-

95,000.00

95,000.00 เฉพาะเจาะจง

6/8/2562

-

-

9511 ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) PR8000062080149
จากัด
บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ PR8000062080148
ไทย) จากัด
บริษัท ทันตสยาม จากัด
PR8000062080195

7/8/2562

-

-

9512 ซือ้ สายต่อจากเครือ่ งตรวจจับออกซิเจนในเลือด SPO2
CONNECTION CORD FOR BLUPRO จานวน 1 อัน

5,600.00

5,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด
(มหาชน)

PR8000062080166

7/8/2562

-

-

9513 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

10,200.00

10,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด

PR8000062080205

7/8/2562

-

-

9514 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080203

7/8/2562

-

-

9515 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

34,000.00

34,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี เมดิค จากัด

PR8000062080197

7/8/2562

-

-

9516 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

34,200.00

34,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี เมดิค จากัด

PR8000062080207

7/8/2562

-

-

9517 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี เมดิค จากัด

PR8000062080206

7/8/2562

-

-

9509 ขอซือ้ Battery Lithum 9V.
9510 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

หน ้า 808

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9518 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
9519 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
9520 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
9521 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
9522 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
84,958.00
84,958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
88,500.00
88,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
90,000.00
90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
90,600.00
90,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สคิปา เมด จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062080201 7/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062080199

7/8/2562

-

-

PR8000062080200

7/8/2562

-

-

PR8000062080198

7/8/2562

-

-

PR8000062080192

7/8/2562

-

-

PR8000062080194

7/8/2562

-

-

PR8000062080191

7/8/2562

-

-

PR8000062080189

7/8/2562

-

-

PR8000062080188

7/8/2562

-

-

PR8000062080190

7/8/2562

-

-

PO8000062080038

7/8/2562

-

-

9523 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

16,500.00

16,500.00 เฉพาะเจาะจง

9524 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง

9525 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

47,080.00

47,080.00 เฉพาะเจาะจง

9526 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง

9527 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

75,750.00

75,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด
บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
จากัด
บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จากัด

9528 ขออนุมัติติดตัง้ ป้ายสอดอะคริลิค,ติดสติกเกอร์,ติด
อักษรกล่องพลาสวูด จานวน 48 รายการ
9529 ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาจอ Monitor จานวน 1
รายการ
9530 ค่าบริการสลายนิ่ว ESWL จานวน 2 ราย

92,640.60

92,640.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คีรีแสนดี จากัด

9,523.00

9,523.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จากัด PR8000062080170

7/8/2562

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซีย่ ์ เซอร์วิส PO8000062080045
เซส จากัด

9/8/2562

-

-

หน ้า 809

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9531 ค่าบริการเครือ่ งเลเซอร์ธูเลีย่ ม แบบเคลือ่ นที่ จานวน 1
ราย
9532 จ้างเปลีย่ นชุดลูกยางรองชุดเลนส์พร้อมปรับตัง้ เลนส์
Alighment Solinoid Focus
9533 ซือ้ Battery Medical for TOP 2200 12V 1000mA
จานวน 1 อัน ของเครือ่ งให้สารละลายทางหลอดเลือดดา
9534 ซือ้ ผ้าฝ้ายฟอกเขียว

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
15,000.00
15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซีย่ ์ เซอร์วิส PO8000062080046 9/8/2562
เซส จากัด
40,000.00
40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพ PO8000062080037 7/8/2562
พลาย จากัด
1,200.00
1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000062080184 7/8/2562

95,000.00

95,000.00 ตกลงราคา

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

ร้าน เท็น เทรดดิง้

PO8000062080036

7/8/2562

-

-

9535 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

5,900.00

5,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จากัด

PR8000062080204

7/8/2562

-

-

9536 ุซือยา Flunarizine 5 mg (Poli-flunarin) จานวน 30
กล่อง
9537 ซือ้ ยา CYCLOphosphamide 1000 mg inj
(Cycloxan) จานวน 50 vial
9538 ซือ้ ยา Diltiazem 120 mg cap (Cascor XL) จานวน
100 กล่อง
9539 ซือ้ ยา Fsh CycloProgynova21 (EV2/21+NG
0.5/10) จานวน 100 แผง
9540 ซือ้ ยา Gabapentin 100 mg (Gabutin) จานวน 400
กล่อง
9541 ซือ้ ยา Ginkgo biloba extract 120 mg tab
(Tebonin forte) จานวน 150 กล่อง
9542 ซือ้ ยา Glucerna 400 gm จานวน 50 กระป๋อง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด

PR8000062080215

8/8/2562

-

-

9,951.00

9,951.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ภิญโญฟาร์มาซี

PR8000062080221

8/8/2562

-

-

27,820.00

27,820.00 เฉพาะเจาะจง

8/8/2562

-

-

17,120.00

17,120.00 เฉพาะเจาะจง

8/8/2562

-

-

85,600.00

85,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062080227
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062080228
จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด PR8000062080223

8/8/2562

-

-

75,756.00

75,756.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080225

8/8/2562

-

-

19,206.50

19,206.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080218

8/8/2562

-

-

6,687.50

6,687.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ เอส วิชั่น จากัด

PR8000062080229

8/8/2562

-

-

9543 ซือ้ ยา Lidocaine + Prilocaine 2.5% 30 gm (EMLA)
จานวน 10 กล่อง

หน ้า 810

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9544 ซือ้ ยา MTV+Mineral tab (Centrum) จานวน 50 ขวด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
25,038.00
25,038.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062080213 8/8/2562

9545 ซือ้ ยา N.S.S Irrigate 100 (น้าเกลือล้างแผล) จานวน
1000 ขวด
9546 ซือ้ ยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) จานวน
3000 ขวด
9547 ซือ้ ยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml
(Prevnar) จานวน 40 หลอด
9548 ซือ้ ยา Pyridostigmine 60 mg tab (Mestinon)
จานวน 30 ขวด
9549 ซือ้ ยา Quetiapine 25 mg tab (Quantia 25) จานวน
100 กล่อง
9550 ซือ้ ยา TPN SmofKabiven Pl 1300 KCal inj (1904
ml) จานวน 20 bag , TPN-SmofKabiven CT 1600
KCal (1477 ml) จานวน 20 ถุง
9551 ซือ้ ยา norfloxacin 400 mg tab จานวน 20 กล่อง

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

87,000.00

87,000.00 เฉพาะเจาะจง

82,775.20

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062080214

8/8/2562

-

-

PR8000062080212

8/8/2562

-

-

82,775.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080224

8/8/2562

-

-

22,213.20

22,213.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080216

8/8/2562

-

-

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดไลน์ จากัด

PR8000062080222

8/8/2562

-

-

69,336.00

69,336.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062080220

8/8/2562

-

-

9,160.00

9,160.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จากัด
(มหาชน)

PR8000062080230

8/8/2562

-

-

9552 ซือ้ สาย Bipolar cable,4 m.ของเครือ่ งจี้ตัดด้วยไฟฟ้า
จานวน 2 เส้น

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อัลฟาเทค เมดิคอล ซัพพลาย PO8000062080041
จากัด

8/8/2562

-

-

9553 ซือ้ LCD TOUCHSCREEN จานวน 1 อัน สาหรับ
เครือ่ งดึงคอดึงหลังไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จากัด

PO8000062080042

8/8/2562

-

-

9554 ขออนุมัติค่าเช่าพื้นที่อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองแสนสุข

96,960.00

96,960.00 เฉพาะเจาะจง

เทศบาล ตาบลแสนสุข

PR8000062070272

9/8/2562

-

-

9555 ซือ้ LNCS Neo SpO2 sersor for Masimo (Original)
/ Battery 8.4V 8Ah for GE Dash2500

32,800.00

32,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PO8000062080048

9/8/2562

-

-

หน ้า 811

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9556 ซือ้ สายจอ Monitor HDMI to DVI - D 24+1 ความ
ยาว 10 เมตร จานวน 1 ชุด
9557 ซือ้ ลูกล้อขนาด 2 นิ้ว มีระบบเบรค จานวน 2 ล้อ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,605.00
1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จากัด PR8000062080236 9/8/2562
1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

9558 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

54,400.00

9559 ซือ้ ยา จานวน 7 รายการ ตามเอกสารแนบ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จากัด PR8000062080234

9/8/2562

-

-

54,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี เมดิค จากัด

PR8000062080256

13/8/2562

-

-

71,070.00

71,070.00 เฉพาะเจาะจง

องค์การเภสัชกรรม

PR8000062080270

13/8/2562

-

-

9560 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

91,740.00

91,740.00 เฉพาะเจาะจง

13/8/2562

-

-

9561 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

97,200.00

97,200.00 เฉพาะเจาะจง

13/8/2562

-

-

9562 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

11,300.00

11,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000062080257
จากัด
บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ PR8000062080254
ไทย) จากัด
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
PR8000062080244

13/8/2562

-

-

9563 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

13,300.00

13,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด

PR8000062080243

13/8/2562

-

-

9564 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

13/8/2562

-

-

9565 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

13/8/2562

-

-

9566 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

33,630.00

33,630.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เครือ่ งมือแพทย์ (ประเทศไทย) PR8000062080242
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062080246
จากัด
บริษัท บางกอกยูนิเทรด จากัด
PR8000062080249

13/8/2562

-

-

9567 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080247

13/8/2562

-

-

9568 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

71,579.00

71,579.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด

PR8000062080248

13/8/2562

-

-

หน ้า 812

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9569 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
9570 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
9571 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
9572 ซือ้ ยา Cefotaxime 1 gm (Claraxim) จานวน 5 กล่อง
, Ciprofloxacin 200 mg inj 100 ml (Cifloxin)
จานวน 500 vial , CefDinir 100 mg cap (Samnir)
จานวน 50 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
75,863.00
75,863.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
PR8000062080251 13/8/2562
(ไทย) จากัด
78,560.00
78,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
PR8000062080250 13/8/2562
(ไทย) จากัด
96,000.00
96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
PR8000062080252 13/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

87,472.50

87,472.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062080258

13/8/2562

-

-

1,275.00

1,275.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จากัด

PR8000062080245

13/8/2562

-

-

9574 ซือ้ ยา Hepatitis B vac 1 ml (Euvax-B) จานวน 300
vial

73,830.00

73,830.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080266

13/8/2562

-

-

9575 ซือ้ ยา Morphine 10 mg Tab จานวน 30 กล่อง ,
Pethidine 50 mg/1 ml จานวน 20 box , Morphine
10 mg/1 ml inj จานวน 100 กล่อง
9576 ซือ้ ยา จานวน 7 รายการ ตามเอกสารแนบ

18,300.00

18,300.00 เฉพาะเจาะจง

สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

PR8000062080267

13/8/2562

-

-

26,450.00

26,450.00 เฉพาะเจาะจง

สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

PR8000062080269

13/8/2562

-

-

9577 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

84,958.00

84,958.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062080255

13/8/2562

-

-

9578 ซือ้ ผ้าขนหนู 2 รายการ

6,313.00

6,313.00 ตกลงราคา

ร้าน ลีธนกิจ

PR8000062080275

14/8/2562

-

-

9579 ซือ้ ถังพลาสติก

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง

ลิม้ เต็กกี่เครือ่ งครัว

PR8000062080272

14/8/2562

-

-

9573 ซือ้ ยา Conjugated Estrogen 0.625 mg tab
(Estromon) จานวน 3 กล่อง

หน ้า 813

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9580 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,930.00
6,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จากัด
PR8000062080323 15/8/2562

9581 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง

9582 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

19,260.00

19,260.00 เฉพาะเจาะจง

9583 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

22,470.00

22,470.00 เฉพาะเจาะจง

9584 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

39,055.00

39,055.00 เฉพาะเจาะจง

9585 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

54,000.00

9586 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062080326

15/8/2562

-

-

PR8000062080322

15/8/2562

-

-

PR8000062080324

15/8/2562

-

-

PR8000062080325

15/8/2562

-

-

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จากัด

PR8000062080319

15/8/2562

-

-

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จากัด

PR8000062080320

15/8/2562

-

-

8,360.00

8,360.00 เฉพาะเจาะจง

ไอที เอเวอร์รีติง

PR8000062080318

15/8/2562

-

-

9588 ขอซือ้ เลนส์สาหับตรวจประสาทตา

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แกรนดีอินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

PR8000062080316

15/8/2562

-

-

9589 ขออนุมัติค่าบริการสอบเทียบเครือ่ งตรวจการได้ยินหูชั้น
กลาง

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จากัด

PR8000062080313

15/8/2562

-

-

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จากัด

PR8000062080315

15/8/2562

-

-

9591 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 2
รายการ

70,800.00

70,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062080281

15/8/2562

-

-

9592 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 2
รายการ

87,600.00

87,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062080300

15/8/2562

-

-

9587 ขอซือ้ สาย LAN CAT5e และหัว RJ45

9590 ขออนุมัติซอื้ ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ สาหรับผูใ้ หญ่
จานวน 1 ชุด

หน ้า 814

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9593 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 2
รายการ
9594 จ้างซ่อมวงจรจักรยานออกกาลังกายไฟฟ้า (งาน
กายภาพบาบัด) 571100401000001
9595 จ้างซ่อมเครือ่ งช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
550804401000012
9596 ซือ้ Control Gas Sprine Rod 10 mm. จานวน 2 ตัว

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
89,400.00
89,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062080278 15/8/2562
1,700.00 เฉพาะเจาะจง

32,150.00

32,150.00 เฉพาะเจาะจง

9,878.24

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จากัด PR8000062080327

15/8/2562

-

-

บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จากัด

PO8000062080050

15/8/2562

-

-

9,878.24 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด อิเล็คทรอ เทรด

PR8000062080317

15/8/2562

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080277

15/8/2562

-

-

9598 ซือ้ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จานวน 765
แกลลอน
9599 ซือ้ ยา Alendron70+VitD56 tab (FosamaxPlus)
จานวน 300 กล่อง
9600 ซือ้ ยา Alverine 60+Simethicone 300 mg tab
(Meteospasmyl) จานวน 50 กล่อง
9601 ซือ้ ยา Anastrozole 1 mg tab (Arimidex) จานวน 30
กล่อง
9602 ซือ้ ยา Cc Medroxyprogesterone 150 mg/3 ml
(DEPO) จานวน 300 vial
9603 ซือ้ ยา Cc:Etonogestrel 68 mg ฝัง (Implanon NXT)
จานวน 20 กล่อง
9604 ซือ้ ยา D 5 S 1000 ml จานวน 300 ถุง

99,450.00

99,450.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080276

15/8/2562

-

-

98,547.00

98,547.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี
จากัด
บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080314

15/8/2562

-

-

11,021.00

11,021.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080304

15/8/2562

-

-

32,998.80

32,998.80 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080301

15/8/2562

-

-

2,850.00

2,850.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080285

15/8/2562

-

-

36,594.00

36,594.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080308

15/8/2562

-

-

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080289

15/8/2562

-

-

9605 ซือ้ ยา DTPa+IPV+HIB 0.5 ml (Pentaxim) จานวน
50 กล่อง
9606 ซือ้ ยา DTPa+IPV+HIB+HB (Hexaxim) จานวน 50
กล่อง

45,475.00

45,475.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080310

15/8/2562

-

-

69,015.00

69,015.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080309

15/8/2562

-

-

9597 ซือ้ KCL FOR SPRING PAK จานวน 500 ซอง

1,700.00

ปัญหำและอุปสรรค

หน ้า 815

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9607 ซือ้ ยา Diosmin 450 + Hesperidin 50 mg tab
(Daflon) จานวน 380 กล่อง
9608 ซือ้ ยา Enoxaparin 4000 iu/0.4 ml (Clexane)
จานวน 100 กล่อง , Valproate 200 mg/1 ml 60
ml syr (Depakine) จานวน 50 ขวด
9609 ซือ้ ยา Glutaraldehyde 2% 5 litr (Steranios)
จานวน 20 แกลลอน
9610 ซือ้ ยา HPV vac Quadrivalent 0.5 ml (Gardasil)
จานวน 30 dose
9611 ซือ้ ยา N.S.S 0.9% 100 ml จานวน 5000 ถุง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
97,584.00
97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062080306 15/8/2562
จากัด
46,759.00
46,759.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062080303 15/8/2562
จากัด
17,120.00

17,120.00 เฉพาะเจาะจง

65,002.50

65,002.50 เฉพาะเจาะจง

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

9612 ซือ้ ยา N.S.S 0.9% 1000 ml จานวน 3000 ถุง

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

9613 ซือ้ ยา Pantoprazole 40 mg inj (Pantoval) จานวน
500 vial
9614 ซือ้ ยา Seretide $50+F250/P Accuhaler 60 dose
จานวน 200 ชุด
9615 ซือ้ ยา Valproate 500 mg tab (Depakine Chrono)
จานวน 200 ขวด
9616 แบตเตอรีเ่ ครือ่ งกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า Rechargeble
battery จานวน 1อั น
9617 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ

31,565.00

31,565.00 เฉพาะเจาะจง

92,448.00

92,448.00 เฉพาะเจาะจง

60,348.00

60,348.00 เฉพาะเจาะจง

16,100.00

16,100.00 เฉพาะเจาะจง

33,063.00

33,063.00 ตกลงราคา

9618 ซือ้ อะไหล่เครือ่ งวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จานวน
10 อัน
9619 ซือ้ SS-A-BIOTABS ELECTRO 1 BOX/500 PCS แผ่น
แปะ EKG จานวน 3 ซอง

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080302

15/8/2562

-

-

PR8000062080312

15/8/2562

-

-

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จากัด

PR8000062080292

15/8/2562

-

-

PR8000062080280

15/8/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080305

15/8/2562

-

-

PR8000062080311

15/8/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด
(มหาชน)
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด

PR8000062080299

15/8/2562

-

-

PO8000062080049

15/8/2562

-

-

PO8000062080065

16/8/2562

-

-

PR8000062080336

16/8/2562

-

-

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จากัด

PR8000062080335

16/8/2562

-

-

หน ้า 816

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9620 ซือ้ sterile Gas EO
9621 ซือ้ น้ายาซักผ้า 4 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
44,554.80
44,554.80 ตกลงราคา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PO8000062080056 16/8/2562
จากัด
28,141.00
28,141.00 ตกลงราคา
บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จากัด PO8000062080059 16/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

9622 ซือ้ ลูกล้อสาหรับเตียงผูป้ ่วย มีระบบเบรค 5 นิ้ว จานวน
20 ชุด
9623 ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ

10,272.00

10,272.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จากัด PO8000062080052

16/8/2562

-

-

13,375.00

13,375.00 ตกลงราคา

PO8000062080061

16/8/2562

-

-

9624 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

27,400.00

27,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด

PR8000062080369

16/8/2562

-

-

9625 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ

19,773.60

19,773.60 ตกลงราคา

PO8000062080066

16/8/2562

-

-

9626 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ

53,928.00

53,928.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080350

16/8/2562

-

-

9627 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ

49,220.00

49,220.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080366

16/8/2562

-

-

9628 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ

8,300.00

8,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด

PR8000062080357

16/8/2562

-

-

9629 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ

5,600.00

5,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรอสเพอริเทค จากัด

PR8000062080358

16/8/2562

-

-

9630 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟอร์โน่ จากัด

PR8000062080359

16/8/2562

-

-

9631 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทริมเมอร์ จากัด

PR8000062080361

16/8/2562

-

-

9632 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยก๊อส จากัด

PR8000062080362

16/8/2562

-

-

9633 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ

18,500.00

18,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล

PR8000062080368

16/8/2562

-

-

หน ้า 817

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9634 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ
9635 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ
9636 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ
9637 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 11 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
18,775.00
18,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
57,780.00
57,780.00 ตกลงราคา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
18,725.00
18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
49,840.00
49,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จากัด

9638 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ
9639 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ
9640 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ

4,173.00
24,727.70
39,376.00

4,173.00 เฉพาะเจาะจง
24,727.70 เฉพาะเจาะจง
39,376.00 เฉพาะเจาะจง

9641 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ

61,525.00

61,525.00 เฉพาะเจาะจง

9642 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4 รายการ

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง

3,400.00

3,400.00 เฉพาะเจาะจง

9644 ซือ้ สติกเกอร์
9645 จ้างซ่อมหัวกรอฟัน รุน่ S-11 (6008011010000001)

13,000.00
5,180.00

13,000.00 ตกลงราคา
5,180.00 เฉพาะเจาะจง

9646 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ
9647 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ

29,425.00
17,976.00

29,425.00 เฉพาะเจาะจง
17,976.00 เฉพาะเจาะจง

9648 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ
9649 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ

38,000.00
23,754.00

9643 ซือ้ วัสดุใช้ในโครงการ

บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จากัด
บริษัท เจ เอส วิชั่น จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)/บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ
บิวชั่นซิสเทม จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ภาสิน
บริษัท ทันตสยาม จากัด

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
38,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล
23,754.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
หน ้า 818

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062080363 16/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PO8000062080064

16/8/2562

-

-

PR8000062080351

16/8/2562

-

-

PR8000062080360

16/8/2562

-

-

PR8000062080332
PR8000062080367
PR8000062080364

16/8/2562
16/8/2562
16/8/2562

-

-

PR8000062080365

16/8/2562

-

-

PR8000062080370

16/8/2562

-

-

PR8000062080340

16/8/2562

-

-

PO8000062080054
PR8000062080338

16/8/2562
16/8/2562

-

-

PR8000062080375
PR8000062080371

18/8/2562
18/8/2562

-

-

PR8000062080373
PR8000062080374

18/8/2562
18/8/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

9659 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

94,700.00

94,700.00 เฉพาะเจาะจง

9660 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

97,200.00

97,200.00 เฉพาะเจาะจง

9661 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

97,728.00

97,728.00 เฉพาะเจาะจง

9662 ขออนุมัติซอื้ ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร ชนิดโพลีไวนิลคลอ
ไรด์ ขนาด 600 เมตร
9663 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด10 kVA จานวน 1
เครือ่ ง
9664 ขอเปลีุยนถั
่ ง CO2 GAS

19,200.00

19,200.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จากัด
หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
ห้างหุ้นส่วนจากัด ศัลยเวทย์
หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จากัด
บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
อมรเลิศวิทย์

93,090.00

93,090.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชูโฟทิค จากัด

7,276.00

7,276.00 เฉพาะเจาะจง

5,885.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง

32,100.00
55,854.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง
55,854.00 เฉพาะเจาะจง

9650
9651
9652
9653
9654
9655
9656
9657
9658

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
อุปกรณ์ไฟติดหัวแบบไร้สาย จานวน 1 อัน
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

9665 จ้างซ่อมเครือ่ งชั่งน้าหนักพร้อมวัดความส่วนสูงระบบ
อัตโนมัติ จานวน 1 ชุด
9666 ซือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
9667 ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร 2 ชนิด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
6,500.00
6,500.00 เฉพาะเจาะจง
13,000.00
13,000.00 เฉพาะเจาะจง
14,500.00
14,500.00 เฉพาะเจาะจง
28,800.00
28,800.00 เฉพาะเจาะจง
29,100.00
29,100.00 เฉพาะเจาะจง
52,000.00
52,000.00 เฉพาะเจาะจง
89,100.00
89,100.00 เฉพาะเจาะจง
93,694.00
93,694.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062080372 18/8/2562
PR8000062080413 19/8/2562
PR8000062080403 19/8/2562
PR8000062080415 19/8/2562
PR8000062080411 19/8/2562
PR8000062080412 19/8/2562
PR8000062080393 19/8/2562
PR8000062080394 19/8/2562
PR8000062080416 19/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR8000062080391

19/8/2562

-

-

PR8000062080392

19/8/2562

-

-

PR8000062080417

19/8/2562

-

-

PR8000062080396

19/8/2562

-

-

PO8000062080080

19/8/2562

-

-

บริษัท เอ็น พี อาร์ ไซน์ แอนด์ เมดิ PR8000062080397
คอล จากัด
บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จากัด PR8000062080381

19/8/2562

-

-

19/8/2562

-

-

บริษัท เอ็ม.พี.วี. จากัด
บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด

19/8/2562
19/8/2562

-

-

หน ้า 819

PR8000062080402
PR8000062080407

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9668 ซือ้ ถังขยะแบบเหยียบ 2 ชนิด
9669 ซือ้ ยา Filgrastim 300 mcg inj (Neutromax) จานวน
100 amp , Streptokinase 1.5 mu (Streptase)
จานวน 5 vial
9670 ซือ้ ยา Fosfomycin 4 gm inj (Fosmicin) จานวน 3
กล่อง
9671 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ 4 ชนิด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
19,902.00
19,902.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
PR8000062080419 19/8/2562
จากัด
82,000.00
82,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด
PR8000062080383 19/8/2562

11,299.20

11,299.20 เฉพาะเจาะจง

25,230.00

25,230.00 เฉพาะเจาะจง

9672 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทบย์
9673 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
9674 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

32,000.00
24,000.00
72,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง
24,000.00 เฉพาะเจาะจง
72,000.00 เฉพาะเจาะจง

9675 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 ชนิด
9676 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 4 ชนิด

19,684.79
49,652.28

19,684.79 เฉพาะเจาะจง
49,652.28 เฉพาะเจาะจง

9677 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 4 ชนิด

78,645.00

78,645.00 เฉพาะเจาะจง

9678 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 6 ชนิด

77,703.40

77,703.40 เฉพาะเจาะจง

9679 ซือ้ วัสดุสานักงาน 22 ชนิด
9680 ซือ้ สายตรวจจับออกซิเจนในเลือด masimo

76,761.00
2,800.00

76,761.00 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง

5,029.00

5,029.00 เฉพาะเจาะจง

10,000.00
26,750.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง
26,750.00 เฉพาะเจาะจง

9681 ซือ้ อ๊อกซิเจนชนิดท่อ
9682 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
9683 ซ่อมหน้าจอเครือ่ งเอกซเรย์ทั่วไป ยีห่ ้อ โตชิบา

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จากัด
บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จากัด
บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จากัด

PR8000062080380

19/8/2562

-

-

PR8000062080410

19/8/2562

-

-

PR8000062080404
PR8000062080422
PR8000062080421

19/8/2562
19/8/2562
19/8/2562

-

-

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
อมรเลิศวิทย์
บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด

PR8000062080400
PR8000062080420

19/8/2562
19/8/2562

-

-

PR8000062080423

19/8/2562

-

-

PR8000062080405

19/8/2562

-

-

PR8000062080409
PR8000062080384

19/8/2562
19/8/2562

-

-

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด
PR8000062080398
(มหาชน)
หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
PR8000062080414
บริษัท วี อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จากัด PO8000062080081

19/8/2562

-

-

19/8/2562
20/8/2562

-

-

หน ้า 820

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9684 ขอจ้างทาสือ่ โฆษณา และประชาสัมพันธ์
9685 ซือ้ แบตเตอรี่ เครือ่ งกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า
Rechargeble battery จานวน 1 ก้อน
9686 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจาเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
9687 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ
Sleep Test แบบ PSG ประจาเดือนกันยายน 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
25,000.00
25,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ชุนกราฟฟิก
PO8000062080091 21/8/2562
16,100.00
16,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด
PO8000062080092 21/8/2562
(มหาชน)
50,000.00
50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จากัด
PO8000062080096 22/8/2562
53,900.00

53,900.00 เฉพาะเจาะจง

9688 ซือ้ ขวดแก้วสีชา 60 ml (ฝาดาพร้อมจุกใน) จานวน
400 ขวด , ฝาจุกขวดแก้ว-สีชา 60 ml (ฝา#4,จุกใน#5)
จานวน 1000 ชุด , ขวดแก้วสีขา 500 ml (ฝาดา
พร้อมจุกใน) จานวน 200 ใบ

6,336.00

9689 ซือ้ ยา Acetylcysteine 300 mg/3 ml inj (Fluimucil)
จานวน 50 กล่อง
9690 ซือ้ ยา Allopurinol 100 mg (AlloPurinol) จานวน
70 กล่อง
9691 ซือ้ ยา Atropine sulfate 1% e.d 5 ml (ISOPTO)
จานวน 20 ขวด
9692 ซือ้ ยา Augmentin 1 gm tab (A875+C125)
(Cavumox) จานวน 540 กล่อง
9693 ซือ้ ยา BIO Td vac 0.5 ml (Tetanus+dipht. toxoid)
จานวน 200 กล่อง
9694 ซือ้ ยา CAPD 10 (1.5%Low Cal) เหลือง 2000 ml
จานวน 200 ถุง
9695 ซือ้ ยา Carvedilol 12.5 mg (Caraten) จานวน 100
กล่อง
9696 ซือ้ ยา Chlorhexidine 5 % (gallon) จานวน 10
แกลลอน

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

บริษัท สยามนิวเทค จากัด

PO8000062080097

22/8/2562

-

-

6,336.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จากัด

PR8000062080486

21/8/2562

-

-

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080476

21/8/2562

-

-

24,500.00

24,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080473

21/8/2562

-

-

1,647.80

1,647.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จากัด
(มหาชน)
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080490

21/8/2562

-

-

57,202.20

57,202.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062080498

21/8/2562

-

-

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบโอวาลิส จากัด

PR8000062080462

21/8/2562

-

-

28,400.00

28,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000062080474

21/8/2562

-

-

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080483

21/8/2562

-

-

8,800.00

8,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด

PR8000062080446

21/8/2562

-

-

หน ้า 821

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9697 ซือ้ ยา Clozapine 25 mg tab จานวน 30 กล่อง ,
Clozapine 100 mg (Clozapin 100) จานวน 6 กล่อง
9698 ซือ้ ยา D 5 S/2 1000 ml จานวน 1500 ถุง
9699 ซือ้ ยา DOBUtamine 250 mg/20 ml inj (โดบู)
จานวน 100 vial
9700 ซือ้ ยา Desmopressin 4 mcg/1 ml inj (Minirin)
จานวน 2 กล่อง
9701 ซือ้ ยา Dicloxacillin 62.5 mg/5 ml sy (U diclox)
จานวน 300 ขวด
9702 ซือ้ ยา Ferrous fumarate 45 mg/0.6 ml 15 ml
(Ferdek) จานวน 300 กล่อง
9703 ซือ้ ยา Fluoxetine 20 mg จานวน 100 กล่อง
9704 ซือ้ ยา Fsh Provera (Medroxyprogesterone 5 mg)
จานวน 30 ขวด
9705 ซือ้ ยา Gabapentin 300 mg cap (Berlontin) 200
กล่อง
9706 ซือ้ ยา Glucose 50% 50 ml จานวน 500 vial ,
Aceta 1000 ml (A.N.B) จานวน 500 ถุง
9707 ซือ้ ยา Griseofulvin 500 mg จานวน 10 กล่อง
9708 ซือ้ ยา Hepatitis B vac 0.5 ml (Euvax-B 0.5) จานวน
30 dose
9709 ซือ้ ยา INH/R/P/E (75/150/400/275) (RifaFour)
จานวน 100 กล่อง
9710 ซือ้ ยา Insulin GENSULIN 30/70 pen 3 ml
(RI30u/NPH70/ml) จานวน 150 กล่อง
9711 ซือ้ ยา Insulin NPH pen 100u/ml 3 ml
(Gensulin-N) จานวน 100 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,610.00
8,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ฟาร์ม จากัด
PR8000062080484 21/8/2562

45,000.00
11,770.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง
11,770.00 เฉพาะเจาะจง

4,979.78

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ภิญโญฟาร์มาซี

PR8000062080501
PR8000062080455

21/8/2562
21/8/2562

-

-

4,979.78 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080461

21/8/2562

-

-

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูโทเปี้ยน จากัด

PR8000062080479

21/8/2562

-

-

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง

21/8/2562

-

-

7,597.00
24,075.00

7,597.00 เฉพาะเจาะจง
24,075.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062080443
จากัด
บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด
PR8000062080444
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062080448

21/8/2562
21/8/2562

-

-

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080459

21/8/2562

-

-

30,500.00

30,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080458

21/8/2562

-

-

1,900.00
3,852.00

1,900.00 เฉพาะเจาะจง
3,852.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080442
PR8000062080451

21/8/2562
21/8/2562

-

-

27,820.00

27,820.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080454

21/8/2562

-

-

58,500.00

58,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000062080460

21/8/2562

-

-

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000062080481

21/8/2562

-

-

หน ้า 822

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9712 ซือ้ ยา Leflunomide 20 mg tab (Arava) จานวน 30
49,562.40
49,562.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062080453 21/8/2562
กล่อง
จากัด
9713 ซือ้ ยา Leuprorelin 45 mg inj (Eligard) จานวน 2 vial
29,275.20
29,275.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062080466 21/8/2562
9714 ซือ้ ยา Losartan 50 mg tab (Loranta) จานวน 150
กล่อง
9715 ซือ้ ยา Lubricate Gel 5 gm (KY/SteriGel) จานวน
5000 ซอง
9716 ซือ้ ยา MMR vac รพ. (Masu) จานวน 30 vial
9717 ซือ้ ยา Meropenam 1 gm inj (Monem) จานวน 200
vial
9718 ซือ้ ยา Metformin 500 mg tab (Glucolyte) จานวน
300 กล่อง , Clonidine HCI 0.15 mg (Hypodine)
จานวน 10 กล่อง
9719 ซือ้ ยา MethiMazole 5 mg tab (Timazol) จานวน
50 กล่อง
9720 ซือ้ ยา Metronidazole 500 mg inj 100 ml
(Mepagyl) จานวน 1000 ขวด
9721 ซือ้ ยา Misoprostol 200 mcg tab (Cytotec) จานวน
3 กล่อง
9722 ซือ้ ยา Nicergoline 10 mg tab (Sermion) จานวน
100 กล่อง
9723 ซือ้ ยา Phenytoin 250 mg/5 ml inj (Dilantin)
จานวน 8 กล่อง
9724 ซือ้ ยา PotassiumCl Elixir 6.67 mEq/5 ml 60 ml
(Potas elixir) จานวน 500 ขวด
9725 ซือ้ ยา Saw palmetto 160+Sting nettle 120 mg
cap (Prostagutt) จานวน 40 กล่อง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

41,730.00

41,730.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062080463

21/8/2562

-

-

26,750.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080485

21/8/2562

-

-

5,100.00
20,770.84

5,100.00 เฉพาะเจาะจง
20,770.84 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มาสุ จากัด
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด

PR8000062080488
PR8000062080471

21/8/2562
21/8/2562

-

-

41,400.00

41,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จากัด

PR8000062080480

21/8/2562

-

-

17,500.00

17,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด

PR8000062080467

21/8/2562

-

-

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด

PR8000062080447

21/8/2562

-

-

3,694.71

3,694.71 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080477

21/8/2562

-

-

36,915.00

36,915.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080468

21/8/2562

-

-

49,862.00

49,862.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080482

21/8/2562

-

-

7,490.00

7,490.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด

PR8000062080457

21/8/2562

-

-

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080464

21/8/2562

-

-

หน ้า 823

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9726 ซือ้ ยา Simvastatin 20 mg tab (Bestatin) จานวน 80
กล่อง , Amlodipine 10 mg (Amlopine) จานวน 60
กล่อง
9727 ซือ้ ยา Symbicort 160+4.5/DTerbuhaler 120 dose
จานวน 50 กล่อง , Symbicort Rabihaler
160+4.5/D 120 dose จานวน 10 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
81,400.00
81,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
PR8000062080500 21/8/2562
อินดัสตรี้ จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

47,187.00

47,187.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062080465

21/8/2562

-

-

9728 ซือ้ ยา Tafluprost 15 mcg/ml e.d (Taflotan-s)
จานวน 100 กล่อง
9729 ซือ้ ยา Timolol 0.5% e.d 5 ml (Timolol) จานวน
300 ขวด
9730 ซือ้ ยา Water (sterile) 10 ml for injection จานวน
10000 amp
9731 ซือ้ ยา lopromide 370 mg/50 ml (Ultravist370)
จานวน 10 กล่อง
9732 ซือ้ ยา จานวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ
9733 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจาเดือน
กันยายน พ.ศ. 2562
9734 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

55,800.50

55,800.50 เฉพาะเจาะจง

21/8/2562

-

-

14,766.00

14,766.00 เฉพาะเจาะจง

21/8/2562

-

-

23,000.00

23,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062080452
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062080489
จากัด
บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จากัด PR8000062080445

21/8/2562

-

-

39,055.00

39,055.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080456

21/8/2562

-

-

25,262.56
50,000.00

25,262.56 เฉพาะเจาะจง
50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จากัด
บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จากัด

PR8000062080496
PO8000062080094

21/8/2562
22/8/2562

-

-

35,780.80

35,780.80 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080514

22/8/2562

-

-

9735 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2562

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติง้ (ไทย
แลนด์) จากัด (สานักงานใหญ่)

PR8000062070008

22/8/2562

-

-

9736 ขออนุมัติซอื้ Blood Tubing Set NS-2060 No.15
(INT) จานวน 1,150 ชิ้น
9737 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จานวน 5 รายการ

96,600.00

96,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000062080507

22/8/2562

-

-

99,000.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จากัด

PO8000062080099

23/8/2562

-

-

หน ้า 824

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9738 ซือ้ อะไหล่เครือ่ งวัดความดันโลหิตแบบปรอท จานวน 3
รายการ
9739 ค่าถ่ายเอกสารประจาเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,245.00
6,245.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000062080512 22/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติง้ (ไทย
แลนด์) จากัด (สานักงานใหญ่)

PO8000062080101

23/8/2562

-

-

9740 จ้างซ่อมหัวกรอฟัน รุน่ S-11
9741 ซือ้ AV Fistula Needle Turn Wing 16G จานวน
4,000 แพ็ค
9742 ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อและ
ขยะอันตราย ประจาเดือนกันยายนพ.ศ. 2562

12,930.00
50,000.00

12,930.00 เฉพาะเจาะจง
50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทันตสยาม จากัด
บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PO8000062080098
PR8000062080508

22/8/2562
22/8/2562

-

-

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด มีสไนติงเกล เฮลท์ PO8000062080100
แคร์

23/8/2562

-

-

9743 ขออนุมัติซอื้ เครืองชั่งน้าหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัด
ส่วนสูง จานวน 1 เครือ่ ง
9744 ซือ้ Glove Disposible # M
9745 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 6 ชนิด
9746 ซือ้ กระดาษบันทึกผลสาหรับเครือ่ งวัดความดันโลหิต

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO8000062080102

27/8/2562

-

-

91,200.00
81,400.00
36,000.00

91,200.00 เฉพาะเจาะจง
81,400.00 เฉพาะเจาะจง
36,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จากัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล
บริษัท ไทยก๊อส จากัด
บริษัท ทัช อิน เทค จากัด

PR8000062080529
PR8000062080536
PR8000062080535

26/8/2562
26/8/2562
26/8/2562

-

-

9747 ซือ้ กระดาษเช็ดมือแบบยาว

72,000.72

72,000.72 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080526

26/8/2562

-

-

9748 ซือ้ ผงหมึก LaserJet HP CF 283 XC

87,000.00

87,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080527

26/8/2562

-

-

6,950.00

6,950.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด

PR8000062080520

26/8/2562

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080519

26/8/2562

-

-

86,400.00

86,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตติง้ จากัด

PR8000062080524

26/8/2562

-

-

9749 ซือ้ ยา Carbamazepine 200 mg (Antafit) จานวน 10
กล่อง
9750 ซือ้ ยา Enalapril 5 mg (Anapril5) จานวน 100 กล่อง
9751 ซือ้ ยา HEPArin 5000iu/ml inj 5 ml (Hepamax)
จานวน 30 กล่อง

หน ้า 825

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9752 ซือ้ ยา Insulin Aspart30/PTM70u/ml 3 ml
(NovoMix30 PF) จานวน 50 กล่อง
9753 ซือ้ ยา Iron Sucrose inj 100mg/5 ml (Femorum)
จานวน 30 กล่อง
9754 ซือ้ ยา Levofloxacin 500 mg tab (Levoflox GPO)
จานวน 5 กล่อง , Atropine 0.6 mg/1 ml (Atropine
sulfate) จานวน 200 กล่อง
9755 ซือ้ ยา Lorazepam 1 mg tab (บจ4) จานวน 30
กล่อง , Lorazepam 0.5 mg tab (บจ4) จานวน 50
กล่อง
9756 ซือ้ ยา Rifampicin 450 mg (Rifampicin) จานวน 20
กล่อง
9757 ซือ้ ยา จานวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ
9758 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
44,137.50
44,137.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062080523 26/8/2562
21,450.00

21,450.00 เฉพาะเจาะจง

5,885.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง

21,500.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000062080525

26/8/2562

-

-

องค์การเภสัชกรรม

PR8000062080540

26/8/2562

-

-

21,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จากัด

PR8000062080521

26/8/2562

-

-

8,346.00

8,346.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062080522

26/8/2562

-

-

63,994.00
61,200.00

63,994.00 เฉพาะเจาะจง
61,200.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080541
PR8000062080539

26/8/2562
26/8/2562

-

-

PR8000062080537

26/8/2562

-

-

PR8000062080534
PR8000062080538

26/8/2562
26/8/2562

-

-

PR8000062080531
PR8000062080533

26/8/2562
26/8/2562

-

-

PR8000062080528
PO8000062080103

26/8/2562
27/8/2562

-

-

PR8000062080549

27/8/2562

-

-

9759 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

48,150.00

9760 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 ชนิด
9761 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 ชนิด

28,248.00
61,000.00

9762 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 3 ชนิด
9763 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 4 ชนิด

22,500.00
74,686.00

9764 ซือ้ Tri-flow incentive spirometer
9765 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
กันยายน 2562
9766 ซือ้ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จานวน 765
แกลลอน

11,280.00
50,170.00
99,450.00

บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
28,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด
61,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด
22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมด จากัด
74,686.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
11,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จากัด
50,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
จากัด
99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี
จากัด
หน ้า 826

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9767 ซือ้ Elisio 130 HR จานวน 36 ชิ้น
9768 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
กันยายน 2562
9769 ซือ้ ยา Perphenazine 8 mg tab (POrazine8) จานวน
5 ขวด
9770 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
22,320.00
22,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด
PR8000062080550 27/8/2562
65,000.00
65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จากัด
PO8000062080104 27/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จากัด

PR8000062080558

28/8/2562

-

-

92,020.00

92,020.00 เฉพาะเจาะจง

PO8000062090014

9/9/2562

-

-

9771 ซือ้ ยา Clopidogrel 75 mg (Apolets) จานวน 100
กล่อง
9772 ซือ้ ยา ParaCETamol 500 mg tab (Sara) จานวน 50
กล่อง , Paracetamol 250 mg/5 ml sus 60 ml
(Sara forte) จานวน 500 ขวด
9773 ซือ้ ยา Rotavirus vac oral (Rotarix) จานวน 60 dose

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080576

29/8/2562

-

-

25,500.00

25,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด

PR8000062080575

29/8/2562

-

-

16,498.76

16,498.76 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080579

29/8/2562

-

-

9774 ซือ้ ยา Rotigotine 4 mg transdermal patch
(Neupro) จานวน 10 กล่อง
9775 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

40,146.40

40,146.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062080570

29/8/2562

-

-

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง

29/8/2562

-

-

9776 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

22,800.00

22,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ PR8000062080581
พลาย จากัด
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จากัด PR8000062080583

29/8/2562

-

-

9777 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
9778 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 ชนิด
9779 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 4 ชนิด

37,500.00
36,600.00
38,520.00

37,500.00 เฉพาะเจาะจง
36,600.00 เฉพาะเจาะจง
38,520.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062080580
PR8000062080584
PR8000062080586

29/8/2562
29/8/2562
29/8/2562

-

-

9780 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 5 ชนิด
9781 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 7 ชนิด

14,519.90
59,706.00

14,519.90 เฉพาะเจาะจง
59,706.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วากัส เมดิเซีย
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เจ เอส วิชั่น จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062080585
PR8000062080582

29/8/2562
29/8/2562

-

-

หน ้า 827

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9782 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
9783 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
9784 ซือ้ ยา Cefixime 100 mg/5 ml syr 30 ml (Cefspan)
จานวน 100 ขวด
9785 ซือ้ ยา Fluorometholone 0.1% e.d 10 ml (Flarex)
จานวน 60 ขวด , TobraDEX
(Dex100mg+Tobra300mg) e.d 5 ml จานวน 100
ขวด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
40,125.00
40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062080569 29/8/2562
จากัด
87,312.00
87,312.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062080571 29/8/2562
24,000.00
24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด
PR8000062080574 29/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

14,166.80

14,166.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062080590

30/8/2562

-

-

9786 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์สานักงาน 3 รายการ
9787 ขออนุมัติจ้างซ่อมห้อง 5 รายการ
9788 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 17 รายการ

85,900.00
15,900.00
3,227.00

85,900.00 เฉพาะเจาะจง
15,900.00 เฉพาะเจาะจง
3,227.00 เฉพาะเจาะจง

PO0600062080003
PO0600062080002
PR0600062080003

1/8/2019
1/8/2019
1/8/2019

-

-

9789
9790
9791
9792
9793

61,925.18
535
13,107.50
26,707.20
8,021.00

61,925.18 เฉพาะเจาะจง
535 เฉพาะเจาะจง
13,107.50 เฉพาะเจาะจง
26,707.20 เฉพาะเจาะจง
8,021.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
บริษัท ซีที เคมีคอล จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จากัด
บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ทวี
โชคเภสัช นางสุกัญญา จีนเมือง

PR0600062080013
PR0600062080004
PR0600062080006
PR0600062080005
PR0600062080019

1/8/2019
1/8/2019
1/8/2019
1/8/2019
1/8/2019

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600062080015

1/8/2019

-

-

PO0600062080001
PR0600062080032

1/8/2019
2/8/2019

-

-

PR0600062080052
PR0600062080043

2/8/2019
2/8/2019

-

-

ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ
ขอซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ
ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ 10 รายการ
ขอซือ้ วัสดุ 7 รายการ

9794 ขออนุมัติซอื้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมนิสิต
โครงการนิสิตชิดคุณธรรม
9795 ขออนุมัติจ้างเหมาทาห้อง
9796 วัสดุสานักงาน 5 รายการ

36,110.00
867.15

9797 วัสดุสานักงาน 14 รายการ
9798 วัสดุวิทยาศาสตร์

3,691.90
1,284.00

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, นาย
เสถียร มณีเติม และ ร้านบัณฑิตส
เตชั่นเนอรี่ จก.
36,110.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
867.15 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช,บัณฑิตเอกสาร
,บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
3,691.90 เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จก
1,284.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 828
บริษัท กิบไทย จากัด

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9799 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
11,770.00

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

11,770.00 เฉพาะเจาะจง

6,106.00

6,106.00 เฉพาะเจาะจง

9801 หมึกพิมพ์เลเซอร์เคียวเซร่า
9802 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์
9803 วัสดุวิทยาสาสตร์

9,600.00
6,420.00
11,416.90

9,600.00 เฉพาะเจาะจง
6,420.00 เฉพาะเจาะจง
11,416.90 เฉพาะเจาะจง

9804 จ้างติดสติุกเกอร์
9805 วัสดุวิทยาศาสตร์ 8 รายการ

1,800.00
11,588.10

1,800.00 เฉพาะเจาะจง
11,588.10 เฉพาะเจาะจง

4,815.00
8,000.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง
8,000.00 เฉพาะเจาะจง

9808 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ
9809 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ
9810 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

74,924.61
84,500.00
6,527.00

74,924.61 เฉพาะเจาะจง
84,500.00 เฉพาะเจาะจง
6,527.00 เฉพาะเจาะจง

9811 ค่าซ่อมประตูบานสวิง
9812 จ้างเหมาบริการ

5,700.00
42,750.00

5,700.00 เฉพาะเจาะจง
42,750.00 เฉพาะเจาะจง

9800 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

9806 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ
9807 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ เพื่อจัดกิจกรรมสาหรับนิสิต ใน
โครงการเข้าร่วมสิง่ ประดิษฐ์และนวัติกรรม
ระดับอุดมศึกษา

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด PO0600062080006 2/8/2019
ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จากัด. สดใส ก็อปปี้และ บริษัท
บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
นิวทาวน์ เทคนิค
บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์
อินสตรูเมนท์ จากัด
นายสุพรชัยหัตถกิจอุดม
บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0600062080041

2/8/2019

-

-

PR0600062080050
PO0600062080005
PR0600062080051

2/8/2019
2/8/2019
2/8/2019

-

-

PR0600062080033
PR0600062080044

2/8/2019
2/8/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด วอร์ุด เมดิก
PR0600062080038
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, นาย PR0600062080056
สุจิตร์ วรรณรี, ร้านมารดา, ร้าน ไอที
พลัส คอมพิวเตอร์, ร้าน ซีลลอส
อาร์ต ดีไซน์, นางสาวบัวหลวง รัก
ภิรมย์, นายอภิเชษฐ์ สวัสดิผ์ ล,
ร้าน สดใส ก๊อปปี้, ร้าน พร้อมพรรณ
เซอร์วิส และ นายอัมพรพล
ทองเผือก

2/8/2019
2/8/2019

-

-

บริษัท ซีที เคมีคอล จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จากัด
นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
นิวทาวน์ เทคนิค

PR0600062080042
PO0600062080004
PR0600062080040

2/8/2019
2/8/2019
2/8/2019

-

-

PR0600062080030
PO0600062080008

2/8/2019
5/8/2019

-

-

หน ้า 829

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9813 ขออนุมัติจ้างพิมพ์กระดาษอาร์ตมันและถุงผ้าสปันบอนด์

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
9,700.00

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

9,700.00 เฉพาะเจาะจง

9814 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-หมึกเครือ่ งพิมพ์
9815 ขออนุมัติจ้างทาสือ่ ประชาสัมพันธ์ 2 รายการ
9816 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ จานวน12 รายการ

5,300.00
47,200.00
20,963.44

5,300.00 เฉพาะเจาะจง
47,200.00 เฉพาะเจาะจง
20,963.44 เฉพาะเจาะจง

9817
9818
9819
9820
9821
9822
9823

1,246.55
46,045.00
73,376.00
1,605.00
8,425.00
6,400.00
8,867.00

1,246.55 เฉพาะเจาะจง
46,045.00 เฉพาะเจาะจง
73,376.00 เฉพาะเจาะจง
1,605.00 เฉพาะเจาะจง
8,425.00 เฉพาะเจาะจง
6,400.00 เฉพาะเจาะจง
8,867.00 เฉพาะเจาะจง

9824 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-จานวน 12 รายการ
9825 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ
9826 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

2,739.00
7,062.00
53,500.00

2,739.00 เฉพาะเจาะจง
7,062.00 เฉพาะเจาะจง
53,500.00 เฉพาะเจาะจง

9827
9828
9829
9830
9831

8,241.00
2,800.00
2,800.00
29,639.00
4,500.00

8,241.00 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง
29,639.00 เฉพาะเจาะจง
4,500.00 เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติซอื้ ผ้า 2 รายการ
ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์-เครือ่ งปรับอากาศ 1 เครือ่ ง
ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์-เครือ่ งปรับอากาศ 2 เครือ่ ง
ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งชั่ง
ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์
ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-หมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-จานวน 41 รายการ

ขออนุมัติซอื้
เช่ารถตู้
เช่ารถตู้
ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี
ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 15 รายการ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
นายสุพรชัยหัตถกิจอุดม
PR0600062080060 5/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ
บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้
แมเนจเมนท์ จากัด
ร้านพอใจพาณิช
ร้าน อรุณวิศวกรรม
นิวทาวน์ เทคนิค
บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
คุณฉันทพิชญา , คุณชัยรัตน์ , ร้าน
ไพรเวชค้าวัสดุ , ร้าน ศ.ประภัสสร ,
คุณสุกัญญา , น้าดืม่ บ้านและสวน ,
บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR0600062080066
PO0600062080007
PR0600062080065

5/8/2019
5/8/2019
5/8/2019

-

-

PR0600062080061
PO0600062080011
PO0600062080010
PR0600062080095
PR0600062080097
PR0600062080087
PR0600062080085

5/8/2019
6/8/2019
6/8/2019
6/8/2019
6/8/2019
6/8/2019
6/8/2019

-

-

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช

PR0600062080086
PR0600062080078
PO0600062080009

6/8/2019
6/8/2019
6/8/2019

-

-

PR0600062080096
PR0600062080082
PR0600062080083
PR0600062080101
PR0600062080102

6/8/2019
6/8/2019
6/8/2019
7/8/2019
7/8/2019

-

-

นายประกิจ ท้วมพงษ์
บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จากัด
บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด

หน ้า 830

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9832 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 14 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
9,190.00

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

9,190.00 เฉพาะเจาะจง

9833 ขออนุมัติซอื้ ดอกไม้ประดับนิทรรศการ
9834 ค่าเช่ารถตู้
9835 ขออนุมัติจ้างทาป้ายโครงการสนับสนุนการจัดตัง้
ห้องเรียน จานวน 1 งาน
9836 ขอซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์
9837 ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา

9,900.00
2,800.00
1,300.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง
1,300.00 เฉพาะเจาะจง

1,140.00
3,542.00

1,140.00 เฉพาะเจาะจง
3,542.00 เฉพาะเจาะจง

9838
9839
9840
9841

6,956.00
1,209.00
3,384.00
8,975.00

6,956.00 เฉพาะเจาะจง
1,209.00 เฉพาะเจาะจง
3,384.00 เฉพาะเจาะจง
8,975.00 เฉพาะเจาะจง

8,800.00
5,916.00

8,800.00 เฉพาะเจาะจง
5,916.00 เฉพาะเจาะจง

19,516.80

19,516.80 เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติซอื้
ขอจ้างซักผ้าเช็ดมือ (สาหรับการเรียนปฏิบัติการ)
ขอซือ้ วัสดุ 3 รายการ
ขอซือ้ วัสดุ 44 รายการ

9842 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 2 รายการ
9843 ขออนุมัติจ้างพิมพ์กระดาษอาร์ต,สติก้ เกอร์,โปสเตอร์
9844 ขออนุมัตุอวั
ิซื สดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
นายไพรเดช สุทธิเรือง, บจก.บัณฑิตส
เตชั่นเนอรี่, นางสาวพุธฒิตา เดช
ประเสริฐ
ร้านพรรณไม้
นายประกิจ ท้วมพงษ์
นายสุพรชัยหัตถกิจอุดม

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0600062080104 7/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0600062080110
PR0600062080099
PR0600062080103

7/8/2019
7/8/2019
7/8/2019

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
อู่แกละหาดวอน, มนตรี เกลาเกลีย้ ง,
หจก.จิ๋วมอเตอร์
ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช
นางนวพร พงษ์ไพโรจน์
เอ็กซ์ตรีมมาร์ทดอทคอม
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้าน
เจียบฮวด J&M Shop เทคนิคอีเลคท
รอนิคส์ อีสเทิร์นแอดเวอร์ไทด์ซงิ่ ร้าน
เตือนใจ บริษัทบัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
จากัด

PR0600062080098
PR0600062080100

7/8/2019
7/8/2019

-

-

PR0600062080109
PR0600062080129
PR0600062080141
PR0600062080123

7/8/2019
8/8/2019
8/8/2019
8/8/2019

-

-

JA copy center
นายสุพรชัยหัตถกิจอุดม

PR0600062080134
PR0600062080120

8/8/2019
8/8/2019

-

-

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด

PR0600062080127

8/8/2019

-

-

หน ้า 831

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9845 ขออนุมัติซอื้

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
4,244.00

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

4,244.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
พรชัย บรรจุภัณฑ์,
PR0600062080113 8/8/2019
ร้านสุภรณ์ทิพย์,
Zealous Art_D sign,
ร้านปริญญาโฟโต,
ร้านกุญแจทอง,
บัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ, ร้านสดใสก็อบปี้
, บ. บัณฑิตสเตชันเนอรี่ จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

4,803.00
23,650.00
10,646.50
2,030.86
9,000.00
8,909.00

4,803.00 เฉพาะเจาะจง
23,650.00 เฉพาะเจาะจง
10,646.50 เฉพาะเจาะจง
2,030.86 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
8,909.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านวันธวัช เรืองศรี และ บริษัท บัณฑิตสเตชันPR0600062080124
เนอรี่ จากัด

PR0600062080130
PR0600062080126
PR0600062080125
PR0600062080156
PR0600062080149

8/8/2019
8/8/2019
8/8/2019
8/8/2019
8/8/2019
8/8/2019

9852 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 48 รายการ

9,992.00

9,992.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600062080115

8/8/2019

-

-

9853 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ จานวน 17 รายการ

2,594.00

2,594.00 เฉพาะเจาะจง

8/8/2019

-

-

9854 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ จานวน 20 รายการ

7,820.00

7,820.00 เฉพาะเจาะจง

8/8/2019

-

-

9855 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ จานวน 40 รายการ

9,586.00

9,586.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านธีรเดช, รวมดินปลูกคุณภาพดี, PR0600062080140
ร้านพนาวัน, บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
, ร้านนานาภัณฑ์
ร้านไม้เมือง ดินปั้น, ร้านฅนแซ่เตียว, PR0600062080143
สยามการเกษตร
ร้านเจ๊ม่วย, บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ PR0600062080145

8/8/2019

-

-

9846
9847
9848
9849
9850
9851

ขออนุมัติซอื้
ขออนุมัติซอื้
ขออนุมัติซอื้ Biohazard Bag
ขออนุมัติซอื้ Custom Oligo Syn, 7 Oligos
ขออนุมัติซอื้ ตลับผงหมึก 2 ตลับ
ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 42 รายการ

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด วอร์ด เมดิก
ร้านนิวทาวน์ เทคนิค
นางยุพิน พงศ์โสภิตานันท์
นายวรพล สนาม
บ้านจิปาถะ,ร้านธีรเดช,ร้านเจียบฮวด
,ไพรเวชค้าวัสดุ, บริษัท บัณฑิตสเตชั่น
เนอรี่ จากัด, ร้านเบสท์ซีร๊อก, ร้านลี้
ฮวดสุน, ร้านเฮ้งย่งไถ่, ร้านนานา
ภัณฑ์ , บริษัท ไว้ท์กรุป๊ จากัด
(มหาชน)

หน ้า 832

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

9856 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 23 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
7,180.00

9857 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 24 รายการ

8,596.00

8,596.00 เฉพาะเจาะจง

9858 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 29 รายการ

9,840.00

9,840.00 เฉพาะเจาะจง

9859 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 4 รายการ

7,102.00

7,102.00 เฉพาะเจาะจง

9,595.00
4,654.50
2,000.00
2,440.00
51,146.00

9,595.00 เฉพาะเจาะจง
4,654.50 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,440.00 เฉพาะเจาะจง
51,146.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ร้านธีรเดช, บอล อะควาเรียม,
สยามการเกษตร, ร้านพนาวัน, บจก.
บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่, บจก.เทล
เน็ต เทคโนโลยี
บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่, ไพรเวชค้า
วัสดุ, ร้าน AK BOX, หจก.เบสมายด์
729 เอ็นเตอร์ไพรส์
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, นาง
พรภินันท์ นิธิโรจน์ชลิตา
บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ศรีชลสปอร์ต
บริษัท อีเล็คตริค เซอร์วิส ดีไวซ์ จากัด

45,903.00

45,903.00 เฉพาะเจาะจง

1,184.00

1,184.00 เฉพาะเจาะจง

7,500.00
42,367.00
7,641.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง
42,367.00 เฉพาะเจาะจง
7,641.00 เฉพาะเจาะจง

9860
9861
9862
9863
9864

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 8 รายการ
ขออนุมัติซอื้ สปอตไลท์ LED จานวน 3 ชุด
ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ HP
ขออนุมัติซอื้ โล่อะคริลิค
ขออนุมัติซ่อมเครือ่ ง Vaccom dry

9865 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งHermle Z323k
9866 ขออนุมัติเงินรับฝากเงินรายได้-เงินสนับสนุนการจัดงาน
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (คณะวิทยาศาสตร์)วัสดุอื่นๆ 19 รายการ
9867 ขออนุมัติเช่าทรัพย์สิน 2 รายการ
9868 ขออนุม้ติซอื้
9869 ขอซือ้ วัสดุ 7 รายการ

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

7,180.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0600062080154 8/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0600062080155

8/8/2019

-

-

PR0600062080118

8/8/2019

-

-

PR0600062080132

8/8/2019

-

-

PR0600062080142
PR0600062080117
PR0600062080122
PR0600062080121
PO0600062080012

8/8/2019
8/8/2019
8/8/2019
8/8/2019
8/8/2019

-

-

บริษัท อีเล็คตริค เซอร์วิส ดีไวซ์ จากัด PO0600062080013

8/8/2019

-

-

ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จากัด และ บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอ
รี่ จากัด
บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช
เอ็กซ์ตรีมมาร์ทดอทคอม

PR0600062080119

8/8/2019

-

-

PR0600062080144
PR0600062080131
PR0600062080187

8/8/2019
8/8/2019
9/8/2019

-

-

หน ้า 833

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9870 วัสดุ 51 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
9,755.00

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

9,755.00 เฉพาะเจาะจง

33,491.00
5,849.00

33,491.00 เฉพาะเจาะจง
5,849.00 เฉพาะเจาะจง

9873 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 19 รายการ

4,516.00

4,516.00 เฉพาะเจาะจง

9874 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 26 รายการ (วัสดุงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ฯ)

5,802.00

5,802.00 เฉพาะเจาะจง

9875 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 29 รายการ (วัสดุงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ฯ)

5,389.00

5,389.00 เฉพาะเจาะจง

9876 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 3 รายการ

726

726 เฉพาะเจาะจง

9877 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 4 รายการ

3,485.00

3,485.00 เฉพาะเจาะจง

9878 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 4 รายการ

4,680.00

4,680.00 เฉพาะเจาะจง

9871 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ 11 เครือ่ ง
9872 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 12 รายการ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บ. ดิ แอสคอน จก.,ร้านเจียบฮวด
PR0600062080168 9/8/2019
,คลังยาชลบุรี,อารีย์ เกษกุล,บจก.
บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่,นายอนุรักษ์ ยอด
ฉุน,นายวิชาญ รุง่ เจริญชัยวัฒน์ ,ท
เวนตี้ ชอป

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค จากัด PO0600062080014
นางเทวี ศรีมีชัย
PR0600062080192
นางอารีรัตน์ เตศิริ
นางวันดี ภักศร
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
PR0600062080191
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
ร้านเจียบฮวด, อุไรวรรณ ปรัชญาคุณ PR0600062080195
, นายสุรินทร์ วาสุ และบ.บัณฑิตส
เตชั่นเนอรี่ จากัด
เจี๊ยบฮวด, มาลาศรี ตานาดา, นาย PR0600062080197
สุรินทร์ วาสุ, นายสุพรชัย หัตถกิจ
อุดม และ บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

9/8/2019
9/8/2019

-

-

9/8/2019

-

-

9/8/2019

-

-

9/8/2019

-

-

นายพวน ฤทธิง์ าม
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่, แสนสุข
กราฟฟิค
ร้าน X-FRAMES, นายสุพรชัย หัตถ
กิจอุดม, บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

PR0600062080193

9/8/2019

-

-

PR0600062080174

9/8/2019

-

-

PR0600062080175

9/8/2019

-

-

หน ้า 834

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9879 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 41 รายการ (วัสดุงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ฯ)

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
8,809.00

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

8,809.00 เฉพาะเจาะจง

9880 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 51 รายการ

7,772.66

7,772.66 เฉพาะเจาะจง

9881 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 9 รายการ

2,235.34

2,235.34 เฉพาะเจาะจง

18,815.00
7,566.00

18,815.00 เฉพาะเจาะจง
7,566.00 เฉพาะเจาะจง

9884 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-จานวน 24 รายการ

9,747.00

9,747.00 เฉพาะเจาะจง

9885 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-จานวน 7 รายการ

4,496.00

4,496.00 เฉพาะเจาะจง

9886 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-จานวน 71 รายการ

5,757.00

9882 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ
9883 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 43 รายการ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
สมพงษ์ ปรัชญาคุณ, ร้านเจียบฮวด, PR0600062080196 9/8/2019
ร้านป้ายจ๋า, นายสุรินทร์ วาสุ, นาง
วิมลทยา กรมสูงเนิน, นายพนมกร
ออมทรัพย์, ร้านบัณฑิตสเตชันเนอรี่
จากัด และ นางสาวสมถวิล ธูปทอง
ร้านเจียบฮวด, ร้านเบสท์ซีร๊อก,
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด,
ร้านจานชามบางแสน
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด
, ร้านธีรเดช , บริษัท บัณฑิตสเตชั่น
เนอรี่ จากัด
บริษัท ุที
ซี เคมีคอล จากัด
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
นายกมล อิมพาลี
ร้านเจียบฮวด
สยามการเกษตร
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส
นางสุกัญญา จีนเมือง
ร้านเฮ้งย่งไถ่

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0600062080164

9/8/2019

-

-

PR0600062080165

9/8/2019

-

-

PR0600062080169
PR0600062080194

9/8/2019
9/8/2019

-

-

ร้านยีส่ ิบบาท , ร้าน J&M Shop ,ร้าน PR0600062080177
เจียบฮวด , ร้านArt sing LEO sing
Maker , คุณสุพรชัย , ร้านBig Tiger
, ร้านพอใจพานิช

9/8/2019

-

-

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ , ร้านน้องโมหุ่น PR0600062080186 9/8/2019
โชว์
5,757.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 835
ร้านกฤษณ์ อิเลคตริค, คุณพรชัย, บ.บัณPR0600062080166
ฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด 9/8/2019

-

-

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9887 ขออนุมัติซอื้ สายคล้องบัตร 1 แพ็ค
9888 วัสดุ 11 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
700
7,760.50

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

700 เฉพาะเจาะจง
7,760.50 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
PR0600062080188 9/8/2019
ศรีุสวาท ปรุงแต่ง,ร้านธีรเดช,บจก. PR0600062080171 9/8/2019
บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่,อิตัลมาร์ ปทท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

9/8/2019

-

-

9889 วัสดุ 23 รายการ

2,484.50

2,484.50 เฉพาะเจาะจง

ขวัญเนตร ชลวรทัศน์,ไชยพร แซ่ตัน
,รัชตาวรรณ วีระกิจพานิช ,วันเพ็ญ
รวมต่อกิจ

9890 ขออนุมัติค่าใช้จ่าย-ค่าประชาสัมพันธ์ 4 รายการ
9891 ขอซือ้ วัสดุ 12 รายการ

1,050.00
2,749.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง
2,749.00 เฉพาะเจาะจง

One Design และ ร้านป้ายจ๋า

PR0600062080170
ไพรเวชค้าวัสดุ บริษัทบัณฑิตสเตชั่น PR0600062080207
เนอรีจ่ ากัด นายไพรเดช สุทธิเรือง
ครูประถม ArduinoChonburi
บริษัทดีฟาร์มาซีจากัดสาขาที่ 0007(
บางแสน)

9/8/2019
13/8/2019

-

-

9892 ขอซือ้ วัสดุ 2 รายการ

9,940.00

9,940.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600062080208

13/8/2019

-

-

28,800.00
2,000.00
3,745.00
16,340.00
23,034.96

28,800.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,745.00 เฉพาะเจาะจง
16,340.00 เฉพาะเจาะจง
23,034.96 เฉพาะเจาะจง

PR0600062080209
PR0600062080206
PR0600062080202
PR0600062080211
PR0600062080210

13/8/2019
13/8/2019
13/8/2019
13/8/2019
13/8/2019

-

-

3,900.00
3,000.00
16,000.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
16,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
HDMI Solution
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
นายบัุญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
นิวทาวน์ เทคนิค
หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จากัด
นายระพินฮะสุน

PR0600062080205
PR0600062080227
PR0600062080226

13/8/2019
14/8/2019
14/8/2019

-

-

9893
9894
9895
9896
9897

ขอซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์
ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
ซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ
ขออนุมัติซอื้ วัสดุ-จานวน 25 รายการ
ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ

9898 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
9899 ขออนุมัติจ้าง
9900 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 1 รายการ

นายบุญมี ทะวงค์ดี
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

หน ้า 836

PR0600062080173

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9901 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 15 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
9,925.00

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

9,925.00 เฉพาะเจาะจง

9902 วัสดุอื่นๆ

49,220.00

49,220.00 เฉพาะเจาะจง

9903 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 22 รายการ

67,305.14

67,305.14 เฉพาะเจาะจง

9904 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 4 รายการ

8,454.00

8,454.00 เฉพาะเจาะจง

16,884.60

16,884.60 เฉพาะเจาะจง

8,705.00

8,705.00 เฉพาะเจาะจง

250

250 เฉพาะเจาะจง

9,985.00

9,985.00 เฉพาะเจาะจง

45,261.00
10,667.90
16,570.00
6,293.70

9913 ค่าเช่ารถตู้
9914 จ้างเหมาบริการ
9915 วัสดุวิทยาศาสตร์

9905 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-จานวน 10 รายการ
9906 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 18 รายการ

9907 ของทุ่ระลึก
9908 ขอซือ้ วัสดุ 27 รายการ

9909
9910
9911
9912

ขออนุมัตุอวั
ิซื สดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ
ขออนุมัตุิซือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ
วัสดุอื่นๆ
ขออนุมัติซอื้ หนังสือ English In Mind จานวน 27 เล่ม

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
อาไพวรรณ ภูโต, บางแสนแก๊ส, ร้าน
เจียบฮวด และ บริษัท บัณฑิตสเตชั่น
เนอรี่ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส. ซายน์
อุปกรณ์เคมี
ร้าน ธนาดล และ ร้าน เอส เซอร์วิส
แอนด์ ซัพพลาย
บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้
แมเนจเมนท์ จากัด
กฤษณ์ อีเลคทริค, ร้าน ธนาดล และ
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0600062080224 14/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR0600062080212

14/8/2019

-

-

PR0600062080225

14/8/2019

-

-

PR0600062080223

14/8/2019

-

-

PR0600062080228

14/8/2019

-

-

PR0600062080222

14/8/2019

-

-

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

PR0600062080235

15/8/2019

-

-

PR0600062080237

15/8/2019

-

-

45,261.00 เฉพาะเจาะจง
10,667.90 เฉพาะเจาะจง
16,570.00 เฉพาะเจาะจง
6,293.70 เฉพาะเจาะจง

เทคนิคอีเล็คทรอนิกส์ ไพรเวชค้าวัสดุ
บริษัทบัณฑิตสเตชั่นเนอรีจ่ ากัด
เอ็กซ์ตรีมมาร์ทดอทคอม
บริษัท ไว้ท์กรุป๊ จากัด(มหาชน)
บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด
วินเทค พริน้
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PR0600062080233
PR0600062080234
PR0600062080242
PR0600062080232

15/8/2019
15/8/2019
15/8/2019
15/8/2019

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

PR0600062080239

15/8/2019

-

-

3,745.00
8,399.50

3,745.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม
8,399.50 เฉพาะเจาะจงหน ้า 837
บริษัท เวิลด์สยามกรุป๊ จากัด

PR0600062080240
PR0600062080238

15/8/2019
15/8/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9916 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
9917 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่น 1 รายการ (ของที่ระลึก เสือ้ )
9918 ขออนุมัตซือ้ วัสดุ 26 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
22,000.00
440
4,015.80

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

22,000.00 เฉพาะเจาะจง
440 เฉพาะเจาะจง
4,015.80 เฉพาะเจาะจง

9919 วัสดุอื่นๆ

47,600.00

47,600.00 เฉพาะเจาะจง

9920 วัสดุวิทยาศาสตร์
9921 ค่าซ่อมแซม

29,703.20
8,840.00

29,703.20 เฉพาะเจาะจง
8,840.00 เฉพาะเจาะจง

9922 ค่าเช่ารถตู้
9923 วัสดุอื่นๆ
9924 วัสดุอื่น

5,600.00
2,549.81
11,050.00

5,600.00 เฉพาะเจาะจง
2,549.81 เฉพาะเจาะจง
11,050.00 เฉพาะเจาะจง

9925
9926
9927
9928

3,185.00
2,800.00
53,746.10
3,500.00

3,185.00 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง
53,746.10 เฉพาะเจาะจง
3,500.00 เฉพาะเจาะจง

9929 ขออนุมัติเช่ารถตูป้ รับอากาศ
9930 วัสดุอื่นๆ

3,000.00
2,188.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,188.00 เฉพาะเจาะจง

9931 วัสดุอื่นๆ
9932 วัสดุวิทยาศาสตร์
9933 วัสดุวิทยาศาสตร์

1,872.00
6,013.40
3,081.60

1,872.00 เฉพาะเจาะจง
6,013.40 เฉพาะเจาะจง
3,081.60 เฉพาะเจาะจง

วัสดุ
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์
จ้างเก็บสารเคมี
จ้างเหมารถตูไ้ ป-กลับ ม.บูรพา-จ.พระนครศรีอยุธยา

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PO0600062080016 15/8/2019
ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
PR0600062080251 16/8/2019
ประนอม สุขศรี, ร้านเบสท์ซีร็อก,
PR0600062080247 16/8/2019
ร้านธีรเดช, ร้านพนาวัน, บจก.
บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่, น้าดืม่ บ้านและ
สวน, ร้านถ่ายคล่อง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บจก.เทียนทอง อิเล็คทริค แอนด์ ซัพ PR0600062080254
พลาย
บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด
PR0600062080257
ร้านช่างโจ, ร้านดาแอร์ (วิไล มานรัมย์) PR0600062080280

19/8/2019

-

-

20/8/2019
21/8/2019

-

-

นายประกิจ ท้วมพงษ์
บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดดิง้ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ประกอบทรัพย์
คลีน เซอร์วิส
น้าดืม่ บ้านและสวน
นายประกิจ ท้วมพงษ์
บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริง่ จากัด
นายประกิจ ท้วมพงษ์

PR0600062080273
PR0600062080275
PR0600062080274

21/8/2019
21/8/2019
21/8/2019

-

-

PR0600062080277
PR0600062080282
PO0600062080019
PR0600062080286

21/8/2019
22/8/2019
22/8/2019
22/8/2019

-

-

นายประกิจ ท้วมพงษ์
ร้านเจียบฮวด, บจก.บัณฑิตสเตชั่น
เนอรี่, ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
นิวทาวน์ เทคนิค
บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จากัด
บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด

PR0600062080290
PR0600062080287

23/8/2019
23/8/2019

-

-

PR0600062080288
PR0600062080293
PR0600062080294

23/8/2019
26/8/2019
26/8/2019

-

-

หน ้า 838

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9934 ขออนุมัติจ้างทาป้ายไวนิ่ว ขนาด 3x6 เมตร พร้อม
ออกแบบ
9935 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ ไป-กลับ ม.บูรพา-จ.
นครราชสีมา จ.สระบุรี
9936 วัสดุอื่น
9937 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ ไป-กลับ ม.บูรพา-บ.
ซีพีเอฟ มีนบุร2ี กทม.
9938 ค่าเช่ารถตู้
9939 วัสดุวิทยาศาสตร์
9940 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

9941 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถเดินเอกสาร
9942 ขออนุมัติโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ (ครัง้ ที่ 5)
ประจาปี พ.ศ.2562

9943 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
3,000.00

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
นางสาวพุฒิตา เดชประเสริฐ
PR0600062080305 27/8/2019

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายประกิจ ท้วมพงษ์

PR0600062080304

27/8/2019

-

-

900
2,800.00

900 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
นายประกิจ ท้วมพงษ์

PR0600062080307
PR0600062080306

27/8/2019
27/8/2019

-

-

2,700.00
2,958.55
9,586.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง
2,958.55 เฉพาะเจาะจง
9,586.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600062080320
PR0600062080324
PR0600062080325

28/8/2019
29/8/2019
29/8/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

นายประกิจ ท้วมพงษ์
บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จากัด
เอ็น เอ็น อีซปี่ ริน้ , ศีกษาภัณฑ์ชลบุรี
และ บริษัท บัณฑิต สเตชั่นเนอรี่
จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร

PR1600062080005

1/8/2019

-

-

16,080.00

12,015.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด,
PR1600062080007
ร้านดอกไม้เจียมจิตต์, อาสรมัย
บรรจุทิพย์, บริษัท สยามแม็คโคร
จากัด, นางสาวอานวย อินทร์เถื่อน,
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
PP SignMaker&Solution} Shoot
me digital

6/8/2019

-

-

255.00

255.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด PR1600062080008

6/8/2019

-

-

หน ้า 839

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9944 ค่าจัดทาเอกสาร โครงการโฮมรูมเพื่อการแนะนา
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิ
สติกส์ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 ส.ค.62

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
150.00
150.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สดใส ก๊อปปี้
PR1600062080030 9/8/2019

9945 ขออนุมัติซอื้ หมึกปริน้

16,240.46

16,240.46 เฉพาะเจาะจง

9946 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ แพ็ค

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

9947 ขออนุมัติซอื้ โต๊ะและเก้าอี้

38,500.00

9948 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งสารองไฟฟ้า
9949 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งสแกนนิ้วมือ

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR1600062080031

13/8/2019

-

-

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600062080035

15/8/2019

-

-

38,500.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

PR1600062080040

16/8/2019

-

-

77,700.00

77,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1600062080042

16/8/2019

-

-

9,309.00

9,309.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ไอเดียอีส

PR1600062080041

16/8/2019

-

-

70.00

70.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไปรษณีย์ไทยจากัด

PR1600062080039

16/8/2019

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1600062080043

16/8/2019

-

-

40.00

40.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR1600062080050

19/8/2019

-

-

9953 ขออนุมัติซอื้ ถ่าน 2A

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR1600062080048

19/8/2019

-

-

9954 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้าปูโต๊ะ

320.00

320.00 เฉพาะเจาะจง

สีหาดี ซัก อบ รีด

PR1600062080047

19/8/2019

-

-

9955 ขออนุมัติค่าบริการซ่อมเครือ่ งตูน้ ้าเย็น 5 ก๊อก

1,016.50

1,016.50 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ไทยประดิษฐ์ เครือ่ งเย็น

PR1600062080046

19/8/2019

-

-

9956 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจานวน 11 รายการ

3,507.00

3,507.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR1600062080049

19/8/2019

-

-

9950 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจานวน 2 รายการ
9951 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่2
9952 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจานวน 2 รายการ

บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จากัด

ปัญหำและอุปสรรค

หน ้า 840

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9957 โครงการเข้าร่วม Sci-tech BUU Game ประจาปี
การศึกษา 2562 วันที่ 25 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ.
2562
9958 โครงการเข้าร่วม Sci-tech BUU Game ประจาปีกุา
ศึกษา 2562 วันที่ 25 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 ( อุปกรณ์ปฐม
พยาบาล)
9959 ขออนุมัติซอื้ วัสดุงานบ้านงานครัวจานวน 10 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,060.00
6,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจาหน่ายอุปกรณ์กีฬาเทนนิส แบ PR1600062080051 20/8/2019
ตมินตัน และ ห้างหุ้นส่วนจากัด
สุมาลี มิวสิค แอนด์
3,500.00
1,603.00 เฉพาะเจาะจง บันดาลยิม้ ฟาร์มาซี
PR1600062080069 20/8/2019

15,878.80

15,878.80 เฉพาะเจาะจง

9960 ขออนุมัติค่าออกแบบและจัดพิมพ์วารสารวิชาการบูร
พาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
9961 ขออนุมัติค่าจ้างทาเอกสารและเข้าเล่ม

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

538.00

9962 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาแก้ไขระบบไฟชั้น 8

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด แสนรัตน์พัฒนา PR1600062080055
(2541)
สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR1600062080053

21/8/2019

-

-

21/8/2019

-

-

538.00 เฉพาะเจาะจง

เอส.พี.พริน้ ท์ช็อป

PR1600062080054

21/8/2019

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR1600062080065

22/8/2019

-

-

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร

PR1600062080087

28/8/2019

-

-

9964 ขออนุมัติโครงการจัดการความรูเ้ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานครัง้ ที่ 2
9965 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสาร

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ViewDee Relax & Restaurant

PR1600062080079

28/8/2019

-

-

224.00

224.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR1700062080023

6/8/2019

-

-

9966 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR1700062080027

7/8/2019

-

-

9967 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR1700062080025

7/8/2019

-

-

5,531.90

5,531.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี ออโต้ สแควร์ พลัส
จากัด

PR1700062080034

8/8/2019

-

-

9963 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถชาเล้ง

9968 ขออนุมัติเสนอจ้างตรวจเช็คระยะเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ ง

หน ้า 841

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9969 ขออนุมัติเสนอจ้างเปลีย่ นยางรถยนต์
9970 ขออนุมัติเสนอซือ้ กระดาษถ่ายเอกสารและตลับหมึก
โทนเนอร์
9971 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มปกแข็งวิทยานิพนธ์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
37,688.00
37,688.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง
PR1700062080033 8/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

6,843.01

6,843.01 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR1700062080035

8/8/2019

-

-

2,640.00

2,640.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR1700062080051

17/8/2019

-

-

19,800.00

19,800.00 เฉพาะเจาะจง

นางบุญญรัตน์ ตุน่ มะโรง

PR1700062080050

17/8/2019

-

-

9973 ขออนุมัติเสนอจ้างทาโล่รางวัล

7,400.00

7,400.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR1700062080059

22/8/2019

-

-

9974 ขออนุมัติเสนอจ้างทาเกียรติบัตรพร้อมซอง

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR1700062080058

22/8/2019

-

-

9975 ขออนุมัติเสนอจ้างทาป้าวไวนิล

3,800.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR1700062080060

22/8/2019

-

-

162.00

162.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR1700062080062

22/8/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR1700062080057

22/8/2019

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR1700062080063

22/8/2019

-

-

3,780.00

3,780.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR1700062080061

22/8/2019

-

-

70,620.00

70,620.00 เฉพาะเจาะจง

PR1700062080071

24/8/2019

-

-

96.00

96.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด
ใบสาคัญค้างจ่าย

PR1700062080075

26/8/2019

-

-

957.00

957.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR1700062080077

27/8/2019

-

-

9972 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มงานนิพนธ์

9976 ขออนุมัติเสนอจ้างพิมพ์ใบประกาศ
9977 ขออนุมัติเสนอซือ้ พวงมาลัยดอกไม้ 100 พวง
9978 ขออนุมัติเสนอซือ้ ดอกไม้ธูปเทียน
9979 ขออนุมัติเสนอซือ้ กรอบใส่เกียรติบัตร
9980 ขออนุมัติเสนอจ้างซ่อมแซมและบารุงรักษาลิฟต์โดยสาร
9981 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสาร
9982 ขออนุมัติเสนอซือ้ ไมโลและคอฟฟี่เมต

หน ้า 842

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9983 ขออนุมัติเสนอซือ้ ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,400.00
3,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
PR1700062080086 29/8/2019
31/8/2019

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

9984 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มปกแข็งวิทยานิพนธ์

10,300.00

10,300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

9985 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการและแลกเปลีย่ นทางศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
ประจาปี 2562 กิจกรรม ''ต้อนรับอาจารย์และนิสิต
และเปลีย่ น National Taiwan University of Sport
และ Quijing Normal University'')

24,500.00

24,500.00 เฉพาะเจาะจง

PO1800062080001 1/8/2019
อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทราน
สปอร์ต/เสนอราคา 24,500 บาท

-

-

9986 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน
8/2562

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

-

-

9987 ขออนุมัติจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการฝึก
กล้ามเนื้อเพื่อผูส้ ูงอายุเพิ่มการทางานระบบสมอง
ประสาทและกล้ามเนื้อโดยใช้ดนตรี )

10,800.00

10,800.00 เฉพาะเจาะจง

-

-

9988 ขออนุมัติเช่าอุปกรณ์สาธิตในการฝึกกล้ามเนื้อ
(โครงการฝึกกล้ามเนื้อเพื่อผูส้ ูงอายุเพิ่มการทางาน
ระบบสมองประสาทและกล้ามเนื้อโดยใช้ดนตรี )

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/ PR1800062080002 1/8/2019
เสนอราคา 400 บาท
PO1800062080002 6/8/2019
ร้าน PP Sign Maker &
Solution/เสนอราคา 2,500
บาท
นายวีระวัฒน์ แซ่จิว/เสนอราคา PR1800062080016 6/8/2019
4,500 บาท

-

-

9989 ขออนุมัติเช่าเครือ่ งเสียง (โครงการฝึกกล้ามเนื้อเพื่อ
ผูส้ ูงอายุเพิ่มการทางานระบบสมองประสาทและ
กล้ามเนื้อโดยใช้ดนตรี)
9990 ขออนุมัติจ้างทาคูม่ ือและแผ่นพับประชาสัมพันธ์
(โครงการฝึกกล้ามเนื้อเพื่อผูส้ ูงอายุเพิ่มการทางาน
ระบบสมองประสาทและกล้ามเนื้อโดยใช้ดนตรี )

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายวีรพรรณ จันทร์ขาว/เสนอ
ราคา 4,500 บาท

PR1800062080015

6/8/2019

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา
6,000 บาท

PR1800062080017

6/8/2019

-

-

หน ้า 843

PR1700062080091

ปัญหำและอุปสรรค

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9991 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการรับการตรวจ
รายงานการประเมินตนเอง (ระดับคณะ) ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2561)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม/เสนอราคา PR1800062080020 8/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5,000 บาท

9992 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (โครงการรับ
การตรวจรายงานการประเมินตนเอง (ระดับคณะ) ตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2561)

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา
3,600 บาท

PR1800062080022

8/8/2019

-

-

9993 ขออนุมัติจัดซือ้ สาย HDMI และปลัก๊ พ่วง

2,190.00

2,190.00 เฉพาะเจาะจง

PR1800062080044

22/8/2019

-

-

9994 ขออนุมัติซ่อมแซมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ (อ.ธรรมนันธิกา
แจ้งสว่าง)

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง

PR1800062080045

22/8/2019

-

-

9995 ขออนุมัติจัดซือ้ ก้านกดชักโครก หัวชาระ และหลอด
นีออน

580.00

580.00 เฉพาะเจาะจง

PR1800062080042

22/8/2019

-

-

9996 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ากลัน่

156.00

156.00 เฉพาะเจาะจง

PR1800062080043

22/8/2019

-

-

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO1800062080003

22/8/2019

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR1800062080049

26/8/2019

-

-

290.00

290.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านธนาดล/เสนอราคา 2,190
บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี
จากัด/เสนอราคา 3,210 บาท
ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา
580 บาท
ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา
156 บาท
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอ
ราคา 32,000 บาท
นายโกมล ฤทธิ์งาม/เสนอราคา
3,000 บาท
ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา/เสนอราคา 290 บาท

PR1800062080051

28/8/2019

-

-

9997 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์
9998 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการและเก็บข้อมูลผูใ้ ช้บัณฑิต)
9999 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก (โครงการต้อนรับผูบ้ ริหารจาก
University of Porto ประเทศโปรตุเกส ประจาปี
2562)

หน ้า 844

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10000 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการต้อนรับ
ผูบ้ ริหารจาก University of Porto ประเทศโปรตุเกส
ประจาปี 2562)
10001 ขออนุมัติค่าสิง่ พิมพ์/ตกแต่ง จานวน 1 โครงการ เพื่อใช้
ในการจัดโครงการแข่งขันเครือ่ งบินกระดาษพับชิง
แชมป์ประเทศไทย ครัง้ ที่ 16 (รอบคัดเลือก)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,500.00
4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธิ์งาม/เสนอราคา PR1800062080050 28/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

4,500 บาท
ร้านไอปริน๊ ท์ และร้านพิทยา ก๊อปปี้
เซ็นเตอร์

PR2100062070035

1/8/2019

-

-

4,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายชัยศิริ ผลทวี

PR2100062070026

1/8/2019

-

-

6,099.00

6,099.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จากัด

PR2100062070021

1/8/2019

-

-

12,305.00

12,305.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัด PR2100062070040

1/8/2019

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชัยศิริ ผลทวี

PR2100062070027

1/8/2019

-

-

10006 ขออนุมัติติดตัง้ อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า จานวน 1
โครงการ เพื่อใช้ประกอบโครงการแข่งขันจรวดขวดน้า
ระดับประเทศ ครัง้ ที่ 18 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายชัยศิริ ผลทวี

PR2100062070028

1/8/2019

-

-

10007 ขออนุมัติซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้า จานวน 2 รายการ
เนื่องจากเกิดการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้า ทาให้มอเต
อรร์ไหม้ไม่สามารถใช้งานได้

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านน้อยไดนาโม

PR2100062070033

1/8/2019

-

-

10002 ขออนุมัติเช่าเต๊นท์ จานวน 1 งาน เพื่อใช้ประกอบ
โครงการแข่งขันจรวดขวดน้า ระดับประเทศ ครัง้ ที่ 18
รอบคัดเลือกภาคตะวันออก
10003 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครือ่ ง cooling bath ใช้กับเครือ่ ง
วิเคราะห์โปรตีน จานวน 1 เครือ่ ง
10004 ขออนุมัติจ้างซ่อมตูเ้ พาะเลีย้ งเนื้อเยือ่ Plant Growth
Chamber พร้อมเปลีย่ นอะไหล่ (มบ.จบ.
600801001000010)
10005 ขออนุมัติเช่าเครือ่ งเสียง จานวน 1 งาน เพื่อใช้ประกอบ
โครงการแข่งขันจรวดขวดน้า ระดับประเทศ ครัง้ ที่ 18
รอบคัดเลือกภาคตะวันออก

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

4,200.00

หน ้า 845

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10008 ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์ในการดาเนินงาน เพื่อใช้
ประกอบโครงการแข่งขันจรวดขวดน้า ระดับประเทศ
ครัง้ ที่ 18 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
11,730.00 11,730.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ภูวดล การเกษตร PR2100062070029 1/8/2019
,นภดลการค้า, บริษัท โกลบอลเฮาส์
จากัด (มหาชน), ร้านทุกอย่าง 20,
ร้านปราณีพลาสติก ,ร้านผึง้ น้อย,
โชคจักรยาน

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10009 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงานโครงการ
จานวน 1 โครงการ เพื่อใช้ในการจัดโครงการแข่งขัน
เครือ่ งบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครัง้ ที่ 16
(รอบคัดเลือก)

7,850.00

7,850.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกลบอลเฮาส์ จากัด (มหาชน), PR2100062070034
พีโอ สปอร์ต, ร้านทุกอย่าง 20 ,
ร้านผึง้ น้อย, วัฒนสาส์น, บริษัท แอด
ไวซ์ท่าใหม่ จากัด

1/8/2019

-

-

10010 ขออนุมัติจ้างวัดระยะจานวน 1 งาน เพื่อใช้ประกอบ
โครงการแข่งขันจรวดขวดน้า ระดับประเทศ ครัง้ ที่ 18
รอบคัดเลือกภาคตะวันออก

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสราวุธ บุญประคอง

PR2100062070025

1/8/2019

-

-

10011 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 9 รายาการ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการในรายวิชาสัตว์มีกระดูก
สันหลังในทะเล และวิชาปัญหาพิเศษ
10012 ขออนุมัติจ้างทาความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง 306 )
วันที่ 5 เพื่อทาความสะอาดห้องพักคณบดี สาหรับ
รับรองวิทยากรมาสอนรายวิชา Introduction to
science and Linguistic

12,203.35

12,203.35 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จากัด

PR2100062080002

2/8/2019

-

-

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์

PR2100062080001

2/8/2019

-

-

10013 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจานวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการเรียน
การสอนปฏิบัติการ

3,100.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านปราณีพลาสติก,บริษัท สยามโก PR2100062080003
ลบอลเฮาส์ จากัด (มหาชน),ร้านโฆสิต
วิทยา

2/8/2019

-

-

หน ้า 846

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10014 ขออนุมัติจ้างสาเนาเอกสาร จานวน 2,236 หน้า และ
เข้าเล่ม+อุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียน
การสอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,046.20
2,046.20 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์
PR2100062080004 7/8/2019

10015 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 13
สิงหาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งคณาจารย์เข้าร่วมประชุม
สันทนาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการ
ขับเคลือ่ นกาลังคนอย่างยัง่ ยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
และเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การ
สนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของ
บุคคล ฯลฯ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

10016 ขออนุมัติจ้างเหมาทาความสะอาดห้องพักรับรองคณบดี
คณะเทคโนโลยีทางทะเล (ห้อง 306) วันที่ 15 สิงหาคม
2562
10017 ขออนุมัติซอื้ ปลากระดูกแข็งและปลากระดูกอ่อน เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการรายวิชา Marine
vertebrate
10018 ขออนุมัติจ้างติดตัง้ ระบบไฟฟ้าภายในห้องปฏิบัติการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้าอาคารอเนกประสงค์ จานวน 1 งาน

300.00

10019 ขออนุมัติจ้างสาเนาเอกสาร จานวน 1,599 หน้า และ
เข้าเล่ม+อุปกรณ์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเรียน
การสอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล
10020 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลทาความสะอาดห้องพักรับรอง
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล วันที่ 23 สิงหาคม 2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2100062080012

9/8/2019

-

-

300.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์

PR2100062080017

14/8/2019

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอาจรีย์ หวานเสนาะ

PR2100062080021

16/8/2019

-

-

41,300.00

41,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายบุญส่ง ประกอบทรัพย์

PR2100062080019

16/8/2019

-

-

1,004.55

1,004.55 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2100062080028

19/8/2019

-

-

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์

PR2100062080031

22/8/2019

-

-

หน ้า 847

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10021 ขออนุมัติจ้างเหมาทาความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง
306) วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เพื่อทาความสะอาด
ห้องพักรับรองคณบดี สาหรับรับรองวิทยากรที่มาสอน
รายวิชา Introduction to science and Linguistic

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
300.00
300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์
PR2100062080032 27/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10022 ขออนุมัติจ้างเหมาทาความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง
306) วันที่ 5 กันยายน 2562 เพื่อทาความสะอาด
ห้องพักรับรองคณบดี สาหรับรับรองวิทยากรที่มาสอน
รายวิชา สัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเล

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์

PR2100062080035

27/8/2019

-

-

10023 ขออนุมัติจ้างเหมาทาความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง
306) วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เพื่อทาความสะอาด
ห้องพักรับรองคณบดี สาหรับรับรองวิทยากรที่มาสอน
รายวิชา สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์

PR2100062080034

27/8/2019

-

-

10024 ขออนุมัติจ้างเหมาทาความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง
306) วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เพื่อทาความสะอาด
ห้องพักรับรองคณบดี สาหรับรับรองวิทยากรที่มาสอน
รายวิชา สัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเล

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์

PR2100062080033

27/8/2019

-

-

10025 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประชาสัมพันธ์การจัดงาน เพื่อนามาใช้
ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2562

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2200062060080

1/8/2019

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

โรงพิมพ์จิรเมธ, ร้านอิงค์ 2554 , ร้าน PR2200062060067
ละไม ดีไซน์,ร้านไอปริน้ ท์

1/8/2019

-

-

10026 ขออนุมัติจ้างทาโปสเตอร์ในโครงการ สัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2562

หน ้า 848

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10027 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการเต็นท์ จานวน 1 โครงการ
เพื่อนามาใช้ในการแสดงนิทรรศการในการจัด ''
โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ''
10028 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบโครงการในโครงการ สัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ บรรจง
PR2200062060056 1/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

15,800.00

15,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านผึง้ น้อย,บริษัท แกรมมาโก้
PR2200062060069
(ประเทศไทย จากัด),บริษัท แอดไวซ์
ไอที อินฟินิท จากัด, ร้านโฆสิต วิทยา,
บริษัท ซีอาร์ ไทวัสดุ จากัด (สาขา
จันทบุรี), บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น
วิสเทม จากัด,บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.
วาย (กรุงเทพ) จากัด, เอกบุ๊ค เซ็น
เตอร์,บริษัท คลิกพลัส (ประเทศไทย)
จากัด ,บริษัท ซี อาร์ จันทบุรี
(ประเทศไทย) จากัด

1/8/2019

-

-

10029 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบโครงการ ในโครงการ สัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2562

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านผึง้ น้อย, ไทยรุง่ เรือง, ร้านออฟฟิศ PR2200062060068
มาร์ต , บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน) ,บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์
จากัด (มหาชน)

1/8/2019

-

-

10030 ขออนุมัติซอื้ ชุดฉีดน้าแรงดันสูง จานวน 1 ชุด เพื่อใช้
สาหรับทาความสะอาดโรงเรือนทดลอง
10031 ขออนุมัติจ้างจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ในงานสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2562

3,597.50

3,597.50 เฉพาะเจาะจง

ก.อุปกรณ์

PR2200062070043

1/8/2019

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวชุติกาญจน์ มีรักษา

PR2200062060065

1/8/2019

-

-

หน ้า 849

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10032 ขออนุมัติจ้างจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในโครงการ สัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน์ มีรักษา
PR2200062060066 1/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10033 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึกคณะแลกเปลีย่ น จานวน 1
โครงการ เพื่อเป็นของที่ระลึกคณะแลกเปลีย่ นต้อนรับ
อาจารย์และนิสิตจาก Chuxiong Normal University
,สาธารณรัฐประชาชนจีน

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจาเนียรหัตถกรรม

PR2200062070050

1/8/2019

-

-

10034 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก หน่วยงานที่ไปเยีย่ มชม จานวน
1 โครงการ เพื่อเป็นของทีระลึกสาหรับหน่วยงานที่ได้
พาอาจารย์และนิสิตจาก Chuxiong Normal
University ,สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยีย่ มชม

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

PR2200062070049

1/8/2019

-

-

10035 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์ งานสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2562

8,600.00

8,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2200062060077

1/8/2019

-

-

10036 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารแบบสอบถามโครงการ ''
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี
2562''
10037 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน การจัด
งาน โครงการ ''สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วน
ภูมิภาค ประจาปี 2562''
10038 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารในโครงการ สัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2562
10039 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
ประจาปี 2562

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2200062060061

1/8/2019

-

-

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2200062060062

1/8/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2200062060072

1/8/2019

-

-

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

นายเอกวัฒน์ เปรมชนม์, นายมนูญ PR2200062060063
ดอกไม้

1/8/2019

-

-

หน ้า 850

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10040 ขออนุมัติจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ จานวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ
ประชาสัมพันธ์สาขาบริหารธุรกิจให้ผมู้ าเยีย่ มเยียนจาก
ภายนอกได้รับทราบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,500.00
6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปริน๊ ท์
PR2200062070057 1/8/2019

10041 ขออนุมัติจ้างทาโปสเตอร์ ป้ายและแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อนามาใช้ในการประชาสัมพันธ์การ
จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
ประจาปี 2562

17,500.00

17,500.00 เฉพาะเจาะจง

10042 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการเดินสายไฟ จานวน 1
โครงการ เพื่อนามาใช้ในการแสดงนิทรรศการในการจัด
''โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ''
10043 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ เพื่อใช้ใน
โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
10044 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 6
สิงหาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์เข้าร่วมต้อนรับอาจารย์และนิสิต
แลกเปลีย่ น Chuxiong University ณ มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี

5,000.00

10045 ขออนุมัติจ้างสาเนาเอกสารและเข้าเล่ม +อุปกรณ์ เพื่อ
เป็นเอกสารประกอบกาเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
10046 ขอเสนอจ้างเหมาจากัดสารเคมีที่ใช้แล้วจาก
ห้องปฏิบัติการ จานวน 1 งาน เพื่อกาจัดของเสีย
สารเคมีที่เกิดจากการทาปฏิบัติการเคมี ชีววิทยา และ
เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาทาง
สิง่ แวดล้อมแก่นิสิตและผูป้ ฏิบัติงาน

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านไอปริน้ ท์

PR2200062060079

1/8/2019

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชัยศิริ ผลทวี

PR2200062060057

1/8/2019

-

-

1,215.00

1,215.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโฆสิต วิทยา,ร้านผึง้ น้อย

PR2200062080001

5/8/2019

-

-

1,750.00

1,750.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2200062080002

5/8/2019

-

-

8,775.10

5,775.10 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2200062080016

9/8/2019

-

-

10,084.75

10,084.75 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริง่ จากัด

PR2200062080014

9/8/2019

-

-

หน ้า 851

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10047 ขออนุมัติจ้างตรวจเช็คซ่อมบอร์ดคอนโทรลตูบ้ ่มเชื้อ
แบบใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จานวน 1 เครือ่ ง
เนื่องจากตูบ้ ่มเพาะเชื้อไม่สามารถทางานได้เพาะบอร์ด
ควบคุมเสีย

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จากัด
PR2200062080015 9/8/2019

10048 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 11
สิงหาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งอาจารย์ TANG YILIN และ
อาจารย์ LINIYU เข้าร่วมอบรมครูอาสาสมัครจีน
ประจาปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรม ระยองซิตี้ อาเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

10049 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมโรงเรือนกล้วยไม้ จานวน 1 งาน
เนื่องจากหลังคาโรงเรือนถูกลมพายุพัดพังเสียหาย (มบ.
จบ.592101032000001)
10050 ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการบูรพาจันท์
วันวิชาการ 2562
10051 ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการบูรพาจันท์
วันวิชาการ 2562
10052 ขออนุมัติซอื้ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จานวน 90 รีม
เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
10053 ขอนุมัติซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 7 รายการ
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศประจาคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ให้ใช้งานได้

22,500.00

22,500.00 เฉพาะเจาะจง

7,680.00

7,680.00 เฉพาะเจาะจง

4,000.00

10054 ขออนุมัติซอื้ ถังดับเพลิง จานวน 8 ถัง เพื่อความ
ปลอดภัยและเตรียมความพร้อมสาหรับดับเพลิงกรณี
เกิดเหตุไฟลุกไหม้ฉุกเฉินขณะปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2200062080017

9/8/2019

-

-

นายชัยศิริ ผลทวี

PR2200062080044

13/8/2019

-

-

PR2200062080033

13/8/2019

-

-

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ต้นฉบับ จากัด,พีซี สแกน ,ร้าน
ละไม ดีซน์, ร้านออฟฟิศ มาร์ต
ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2200062080036

13/8/2019

-

-

9,720.00

9,720.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อมร จันทบุรี จากัด

PR2200062080039

13/8/2019

-

-

10,100.00

10,100.00 เฉพาะเจาะจง

นายรุง่ โรจน์ หวังศิริ

PR2200062080045

13/8/2019

-

-

28,248.00

28,248.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบทแมน คอมมิวนิเคชั่น เรดิ PR2200062080042
โอ แอนด์ เซอร์วิส จากัด

14/8/2019

-

-

หน ้า 852

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10055 ขออนุมัติจ้างทาดอกไม้สดประกอบพิธีในโครงการ ''
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี
2562''
10056 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่
23-24 สิงหาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุมสภาคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวคนธ์ ผดุงตระกูล
PR2200062060060 16/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2200062080064

22/8/2019

-

-

10057 ขออนุมัติซอื้ ชุดไหว้พระพรหม เพื่อใช้ในโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมข้าวไทย ครัง้ ที่ 9
10058 ขออนุมัติจ้างเหมารถแม็คโคร เพื่อใช้ในโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมข้าวไทย ครัง้ ที่ 9
10059 ขออนุมัติซอื้ ปุ๋ยขี้ไก่สาหรับใส่นาข้าวตลอดโครงการ เพื่อ
ใช้ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย ครัง้ ที่ 9

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววรรณภา คาภาชาติ

PR2200062080091

28/8/2019

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายปิยวัฒน์ ลาน้า

PR2200062080092

28/8/2019

-

-

8,690.00

8,690.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวจริยา ว่องประชานุกูล

PR2200062080090

28/8/2019

-

-

10060 ขออนุมัติจ้างเหมารถตีเทือก จานวน 1 งาน เพื่อใช้ใน
โครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย ครัง้ ที่ 9
10061 ขออนุมัติจ้างทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ แผ่น
ป้ายสาขา และโปสการ์ด เพื่อใช้ในโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมข้าวไทย ครัง้ ที่ 9
10062 ขออนุมัติจ้างสาเนาเอกสารและเข้าเล่ม + อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
10063 ขออนุมัติค่าเช่าเต็นท์ จานวน 2หลัง เพื่อใช้ในโครงการ
สืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย ครัง้ ที่ 9
10064 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งวัดการดูดกลืนแสง จานวน 1 เครือ่ ง
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิเคราะห์อัญมณี
10065 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการสาหรับใช้ใน
โครงการเปิดโลกอัญมณี ครัง้ ที่ 12

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายปัณฑา ธีรานันท์

PR2200062080093

28/8/2019

-

-

3,610.00

3,610.00 เฉพาะเจาะจง

โรงพิมพิ์รเมธ

PR2200062080089

28/8/2019

-

-

5,968.60

5,968.60 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2200062080099

28/8/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวธัญพิชชา พงษ์เจริญ

PR2200062080094

28/8/2019

-

-

43,000.00

43,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออลล์ อินโน จากัด

PR2300062070001

1/8/2019

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยาก๊อปปี้ เซ็นเตอร์

PR2300062080003

2/8/2019

-

-

หน ้า 853

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10066 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบโครงการ สาหรับใช้ใน
โครงการสอนศิลปะสาหรับเยาวชนครัง้ ที่ 10
ปีงบประมาณ 2562
10067 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบโครงการสาหรับใช้ในโครงการ
เปิดโลกอัญมณี ครัง้ ที่ 12

10068 ขออนุมัติซ่อมบารุงเครือ่ งยูวี-วีส-เนียร์ไออาร์สเปกโทร
โพโตมิเตอร์ จานวน 1 เครือ่ ง
10069 ขออนุมัติจ้างตรวจเช็คสภาพการทางานของ
เครือ่ งเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโทรมิเตอร์ ประจาปี
(มบ.จบ.600804001000001)
10070 ขออนุมัติล้างแอร์และเปลีย่ นโครงคอยล์ร้อน เพื่อเป็น
การบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศเพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนอาคาร 10 ปี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
10071 ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์การเจียระไน จานวน 6 รายการ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา การเจียระไนอัญ
มณี
10072 ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนในการผลิตเครือ่ งประดับ
10073 ขออนุมัติจ้างสาเนาเอกสาร จานวน 2,599 หน้า และ
เข้าเล่ม+อุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียน
การสอนของคณะอัญมณี

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
7,850.00
7,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอกาลิโก
PR2300062080001 2/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

39,900.00

39,900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านออฟฟิศ มาร์ต , ร้านโฆสิตวิทยา, PR2300062080002
บริษัท เกซซ์ไวน์สยาม จากัด, บริษัท
คลิกพลัส (ประเทศไทย) จากัด และ
ร้านไอปริน้ ท์

2/8/2019

-

-

28,890.00

28,890.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จากัด

PR2300062080004

7/8/2019

-

-

17,120.00

17,120.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทยแลนด์)
จากัด

PR2300062080016

9/8/2019

-

-

10,800.00

10,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายรุง่ โรจน์ หวังศิริ

PR2300062080027

16/8/2019

-

-

1,027.20

1,027.20 เฉพาะเจาะจง

ร้านรจนาเจียรนัย

PR2300062080029

16/8/2019

-

-

3,755.00

3,755.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุทธิชัย แก้วมาระวัง

PR2300062080028

16/8/2019

-

-

2,764.55

2,764.55 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2300062080025

16/8/2019

-

-

หน ้า 854

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10074 ขออนุมัติจ้างย้ายแอร์พร้อมเดินท่อใหม่ จานวน 1
เครือ่ ง และย้ายชุดหล่อเย็นเครือ่ งหล่อโลหะ จานวน 2
ชุด เพื่อใช้ในการเรียนการสอนอาคาร 10 ปี และ
อาคารปฏิบัติการอัญมณีและเครือ่ งประดับ
10075 ขออนุมัติซอื้ ชุดถวายสังฆทาน จานวน 9 ชุด เพื่อใช้ใน
โครงการทาบุญคณะอัญมณี ประจาปีการศึกษา 2562
วันที่ 7 กันยายน 2562
10076 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ น้ามันรถรับส่งเอกสาร
ประจาเดือนสิงหาคม 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุง่ โรจน์ หวังศิริ
PR2300062080026 16/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม
จากัด

PR2300062080039

22/8/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
บาท

PR2700062080001

1/8/2019

-

-

909.50

909.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด /
เสนอราคา
909.50 บาท

PR2700062080004

1/8/2019

-

-

10078 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการซัดรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทยฯ เดือนสิงหาคม 2562

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายพินิต เผ่าจินดา/ เสนอราคา
5,000 บาท

PR2700062080002

1/8/2019

-

-

10079 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มการปฏิบัติงาน
ภายในคณะ

9,400.00

9,400.00 เฉพาะเจาะจง

1/8/2019

-

-

10080 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ วัสดุในการทาลูกประคบสมุนไพร
โครงการค่ายหมอยาไทย วันที่ 13 สงิหาคม 2562

9,930.00

9,930.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านLEEDA COPY/ร้านธีรเดช และ PR2700062080003
รุง่ รัตน์ แสงสุข/เสนอราคา 6,811.65
บาท
นางเสงี่ยม ไม้แป้น / เสนอราคา PR2700062080009
9,930บาท

5/8/2019

-

-

10081 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทาสเปรย์กันยุง -โครงการ
ค่ายหมอยาไทย วันที่ 13 สิงหาคม 2562

12,870.00

12,870.00 เฉพาะเจาะจง

นายบรรเลง สาทลาลัย, ร้านสัมมาชีพ,
PR2700062080010
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด,
บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด /
เสนอราคา 12,711 บาท

5/8/2019

-

-

10082 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดทาวิจัยการรักษากระดูก
จากหมอพื้นบ้าน -โครงการค่ายหมอยาไทย

41,960.00

41,960.00 เฉพาะเจาะจง

นางสีนวล โภคสมบัติ / เสนอราคา
41,960 บาท

15/8/2019

-

-

10077 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมแซมประตูห้องน้าชาย

หน ้า 855

PO2700062080001

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10083 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ วัสดุสานักงานและวัสดุงานบ้าน
งานครัว
10084 ขออนุมัติเบิกค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม -โครงการ
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาคณะ วันที่ 6 กันยายน
2562
10085 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการพาหนะ-โครงการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ วันที่ 6 กันยายน
2562
10086 ขออนุมัติจ้างและเบิกค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซม
เครือ่ งสูบน้า หมายเลขครุภัณฑ์ 57040100100011

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
78,279.98
78,279.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) / PO2700062080002 19/8/2019
เสนอราคา 78,279.98 บาท
1,800.00
1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นบุญ การพิมพ์/เสนอราคา
PR2700062080027 26/8/2019
1,618.20 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายประสงค์ เกษมศรี / เสนอราคา
3,500 บาท

PR2700062080029

26/8/2019

-

-

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง

หนุ่มไดนาโม

PR2800062080005

6/8/2019

-

-

10087 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุโครงการ Aggie Night
ประจาปีการศึกษา 2562

1,312.00

1,312.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บี.พี. เพื่อนนักเรียน
ตลาดสอวัฒนานคร

PR2800062080011

30/8/2019

-

-

10088 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุโครงการค่าย
คอมพิวเตอร์ ตรัง้ ที่ 12

9,053.00

9,053.00 เฉพาะเจาะจง

PR3300062080012

2/8/2019

-

-

10089 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์โครงการ
ค่ายคอมพิวเตอร์ ครัง้ ที่ 12

55,747.00

55,747.00 เฉพาะเจาะจง

ต้นกล้าก๊อปปี้
ร้านบี.พี. เพื่อนนีกเรียน
ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท
.
บริษัท จีเจ เทค จากัด

PR3300062080011

2/8/2019

-

-

10090 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุสาหรับการจัดเรียนการ
สอนของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

48,400.00

48,400.00 เฉพาะเจาะจง

.ร้าน บี.พี.เพื่อนนักเรียน

PR3300062080037

21/8/2019

-

-

10091 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุโครงการประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างวินัยนิสิตประจาปี 2562

11,540.00

11,540.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์ไอทีวัฒนานคร, บ.ศรีกิจเครือ่ ง PR3300062080040
เขียน, ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท,ร้าน
บี.พี.เพื่อนนักเรียน,ร้านต้นกล้าก๊อปปี้

22/8/2019

-

-

หน ้า 856

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10092 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนของ
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
10093 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
รายงานประชุมวิชาการคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์
10094 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุโครงการทาบุญคณะ
และมอบทุนการศึกษา 9 กันยายน พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
27,500.00
27,500.00 เฉพาะเจาะจง ไอ คอมพิวเตอร์
PR3300062080039 22/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านต้นกล้าก๊อปปี้

PR3300062080043

22/8/2019

-

-

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์ไอทีวัฒนานคร บ.ศรีกิจเครือ่ ง
เขียน ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท

PR3300062080044

23/8/2019

-

-

2,580.00

2,580.00 เฉพาะเจาะจง

PR3300062080045

23/8/2019

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดวงคอมพิวเตอร์แอนด์ซับ
พลายส์ จากัด (สานักงานใหญ่)
นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง
จ้าง 3,500 บาท

PR3600062080007

1/8/2019

-

-

10097 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่งอาจารย์เกศแก้ว มาสอนรายวิชา 68331160
กายภาพบาบัดในผูป้ ่วยจิตเวช สาหรับนิสิตหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง
จ้าง 2,900 บาท

PR3600062080005

1/8/2019

-

-

10098 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อรับ
- ส่งอาจารย์เกศแก้ว มาสอนรายวิชา 68331160
กายภาพบาบัดในผูป้ ่วยจิตเวชฯ ในวันที่ 15 สิงหาคม
2562

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง
จ้าง 2,900 บาท

PR3600062080004

1/8/2019

-

-

10099 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ายาสารเคมี จานวน 16 รายการ เพื่อ
ใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชา 682452 (อ.จิราพร)

8,450.00

8,350.00 เฉพาะเจาะจง

สภากาชาดไทย ราคาที่ตกลงซือ้
8,350 บาท

PR3600062080008

2/8/2019

-

-

1,305.00

1,305.00 เฉพาะเจาะจง

10,000.00

10095 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
10096 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ-รับ
ส่ง อาจารย์หทัยชนก หมากผิน มาสอนรายวิชา
68331160 กายภาพบาบัดในผูป้ ่วยจิตเวชสาหรับนิสติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562

หน ้า 857

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10100 ขออนุมัติจัดจ้างตรวจเช็คระบบไฟฟ้าคอนโทรลเครือ่ ง
ปั๊มน้า จานวน 1 งาน
10101 ขออนุมัติเปลีย่ น Siemens 5 SL จานวน 1 ชุด
10102 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อรับ
- ส่ง คณบดี รองคณบดีและผูช้ ่วยคณบดี เข้าร่วมลง
นามข้อตกลงกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันที่ 15
สิงหาคม 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,050.00
2,050.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์ ราคาที่ตก PR3600062080020 3/8/2019
ลงจ้าง 2,050 บาท
850.00
850.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนี
PR3600062080019 3/8/2019
ราคาที่ตกลงจ้าง 850 บาท
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600062080018 3/8/2019
3,000 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

10103 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จานวน 2 แผ่น ถ่าย
เอกสารจานวน 11,249 แผ่นและค่าปริน้ เอกสารจานวน
101 แผ่น (อ.พรลักษณ์สารองจ่ายกลุม่ ชุติกาญจน์ )

6,031.25

6,031.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
PR3600062080024
ราคาที่ตกลงซือ้ 443 บาท,ร้านCOME
IN ราคาที่ตกลงซือ้ 868 บาท,ร้าน
ถ่ายคล่อง ราคาที่ตกลงซือ้ จ้าง 255
บาท,คุณยลดา วรดิถีราคาที่ตกลงจ้าง
2,415.15 บาท,นางสุกัญญา จีน
เมืองราคาที่ตกลงจ้าง 940 บาท,ร้าน
PP Sing Maker & Solutionราคา
ที่ตกลงจ้าง 1,050 บาท

5/8/2019

-

-

10104 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเดินสายไฟร้อยท่อ จานวน 1
งาน (จ่ายคุณสมศักดิ์)
10105 ขออนุมัติจัดซือ้ โทรทัศน์ ขนาด 60 นิ้ว จานวน 3 เครือ่ ง
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ห้อง
606
10106 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ (อ.
มารุตสารองจ่าย)

3,790.00

3,790.00 เฉพาะเจาะจง

PR3600062080023

5/8/2019

-

-

56,994.00

56,994.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน์ราคาที่
ตกลงจ้าง 3,790 บาท
บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จากัดราคา
ที่ตกลงซือ้ 56,994 บาท

PO3600062080001

5/8/2019

-

-

5,967.93

5,967.93 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 5,967.93 บาท

PR3600062080027

5/8/2019

-

-

หน ้า 858

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10107 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอน จานวน 8
รายการและจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จานวน 2 แผ่นถ่าย
เอกสารเข้าเล่ม (อ.พิมลพรรณสารองจ่าย)

10108 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อรับ-ส่ง
รศ.ดร.บุษบา ฤกษ์อานวยโชค มาสอนรายวิชา 682476
นิติวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,375.30
6,375.30 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.พี.บลูปริน้ ท์ ราคาที่ตกลงซือ้ PR3600062080022 5/8/2019
18 บาท,สามโคกศึกษาภัณฑ์ราคาที่
ตกลงซือ้ 105 บาท,บริษัท บัณฑิตส
เตชั่นเนอรี่ จากัดราคาที่ตกลงซือ้ 294
บาท,ร้าน เอ.พี.บลูปริน้ ท์ราคาที่ตก
ลงจ้าง 270 บาท,ร้าน PP Sing
Maker & Solutionราคาที่ตกลงจ้าง
600 บาท,คุณยลดา วรดิถีราคาที่
ตกลงจ้าง 4,054.30 บาท,ร้านถ่าย
คล่องราคาที่ตกลงจ้าง 472 บาท,ร้าน
SP PRINTราคาที่เสนอ 200 บาท,
นายไพรเดช สุทธิเรืองราคาที่ตกลง
จ้าง 362 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง
จ้าง 2,900 บาท

PR3600062080033

6/8/2019

-

-

10109 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คันเพื่อ
รับส่งอาจารย์กิตติพงษ์และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68533259 Gynecological Cytology
Laboratory ภาคเรียนที่ 1 ปี2562 ในวันที่ 28
สิงหาคม 2562

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสงกรานต์ บุญมา ราคาที่ตกลง
จ้าง 500 บาท

PR3600062080031

6/8/2019

-

-

10110 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับส่งอาจารย์กิตติพงษ์และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68533259 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

นายเทพฤทธิ์ สัมฤทธิ์ ราคาที่ตกลง
จ้าง 500 บาท

PR3600062080029

6/8/2019

-

-

หน ้า 859

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10111 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในการจัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ '' 6
เกลียวเกมส์'' ระหว่าง 21 - 24 สิงหาคม 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,990.90
3,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
PR3600062080034 6/8/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 1,251 บาท,ร้านรูป
ร้านกรอบราคาที่ตกลงซือ้ 749 บาท
,บริษัท ดีฟาร์มาซี จากัด ราคาที่ตก
ลงซือ้ 1,990 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10112 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คันเพื่อ
รับส่งอาจารย์กิตติพงษ์และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68533259 Gynecological Cytology
Laboratory ภาคเรียนที่ 1 ปี2562 ในวันที่ 21
สิงหาคม 2562

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสงกรานต์ บุญมา ราคาที่ตกลง
จ้าง 500 บาท

PR3600062080030

6/8/2019

-

-

10113 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คันเพื่อ
รับส่งอาจารย์กิตติพงษ์และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68533259 Gynecological Cytology
Laboratory ภาคเรียนที่ 1 ปี2562 ในวันที่ 14
สิงหาคม 2562

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก
ลงจ้าง 500 บาท

PR3600062080032

6/8/2019

-

-

5,943.00

5,943.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ดีเอ็นเอ วิทยาศาสตร์ราคา PR3600062080043
ที่ตกลงซื้อ 4,800 บาท,ร้านข้าว
โอ๊ตก๊อบปี้ ราคาที่ตกลงจ้าง 716
บาท,ร้าน PP Sign Maker &
Solution ราคาที่ตกลงจ้าง 300
บาท,ร้าน SP PRINT ราคาที่ตก
ลงจ้าง 127 บาท

7/8/2019

-

-

10114 ขออนุมัติจัดซือ้ แผ่นอิเล็คโทรด จานวน 4 แพ็คและจ้าง
พิมพ์โปสเตอร์ จานวน 1 แผ่นถ่ายเอกสารเข้าเล่ม (อ.
อรชร กลุม่ ศิรดา)

หน ้า 860

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10115 ขออนุมัติจัดซือ้ แผ่นอิเล็คโทรด จานวน 7 ซองและจ้าง
พิมพ์โปสเตอร์ จานวน 2 แผ่น ปริน้ ทเอกสารพร้อมเข้า
เล่มสันกาว (อ.อรชรสารองจ่าย กลุม่ อธิบดี )

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,211.00
6,211.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเอ็นเอ วิทยาศาสตร์ราคาที่ตก PR3600062080044 7/8/2019
ลงซือ้ 4,800 บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบปี้
ราคาที่ตกลงจ้าง 680 บาท,ร้าน PP
Sign Maker & Solutionราคาที่ตก
ลงจ้าง 600 บาท,ร้าน SP PRINT
ราคาที่ตกลงจ้าง 109 บาท,นางสุ
กัญญา จีนเมืองราคาที่ตกลงจ้าง 62
บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10116 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตูจ้ านวน 1 คัน เพื่อรับส่ง นพ.ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ มาสอนรายวิชา
68533159 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 (อ.วิภาพร
สารองจ่าย)

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ สุวิชาพาณิชย์ ราคาที่ตก PR3600062080046
ลงจ้าง 2,800 บาท

8/8/2019

-

-

10117 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ
(อ.ณัฐภาณินีสารองจ่าย)
10118 ขออนุมัติจัดซือ้ คลิปดา จานวน 3 ตัวและจ้างพิมพ์
โปสเตอร์ จานวน 1 แผ่นปริน้ ท์เอกสารพร้อมเข้าเล่ม
จานวน 3 เล่ม (อ.คุณาวุฒิ กลุม่ จิรภัสส์ 760.05 บาท
กลุม่ ศิริวรรณ1,262.25)

5,564.00

5,564.00 เฉพาะเจาะจง

8/8/2019

-

-

2,022.30

2,022.30 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิบไทย จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ PR3600062080054
5,564 บาท
คุณยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจ้าง
PR3600062080051
1,005.30บาท,ร้าน PP Sign Maker
& Solutionราคาที่ตกลงจ้าง 300
บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบปี้ราคาที่ตกลง
จ้าง 606 บาท,ร้าน เอ.พี.บลูปริน้ ท์
ราคาที่ตกลงจ้าง 111 บาท,

8/8/2019

-

-

10119 ขออนุมัติจัดซือ้ กระบอกข้าวหลามเปล่า จานวน 90
กระบอก (อ.อลงกตสารองจ่ายกลุม่ ณัชชา)
10120 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในการจัดโครงการนิสิตสหเวชฯ
บูชาพระคุณครู คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม
2562

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง

8/8/2019

-

-

8,050.00

7,028.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแม่นิยม ราคาที่ตกลงซือ้ 900
PR3600062080052
บาท
ร้านดอกไม้หยกราคาที่ตกลงซือ้
PR3600062080045
6,000 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอ
รี่ จากัดราคาที่ตกลงซือ้ 1,028 บาท

8/8/2019

-

-

หน ้า 861

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10121 ขออนุมัติจัดจ้างค่าเข้เล่มสันกาว จานวน 5 เล่ม (อ.ณัฐ
ภาณินีสารองจ่าย)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
300.00
300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์ซีร็อกราคาที่ตกลงจ้าง PR3600062080053 8/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

300 บาท

10122 ขออนุมัติจัดซือ้ แผ่นตรวจน้าตาลและเข็มจานวน 10
กล่องและจ้างพิมพ์ไวนิล จานวน 1 แผ่นค่าถ่ายเอกสาร
จานวน น924 แผ่น (อ.อุไรภรณ์สารองจ่าย อ.แนน
4,560 บาท,กลุม่ ข้าวกล้อง 612 บาท)

5,172.00

5,172.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านฐิติพงษเภสัช ราคาที่ตกลงซือ้
PR3600062080059
4,560 บาท,ร้านเบส์ซีร็อกราคาที่ตก
ลงจ้าง 214 บาท,ร้าน PP Sign
Maker & Solutionราคาที่ตกลงจ้าง
150 บาท,นางสุกัญญา จีนเมือง
ราคาที่ตกลงจ้าง 338 บาท

9/8/2019

-

-

10123 ขออนุมัติจัดซือ้ แผ่นตรวจน้าตาลและเข็ม จานวน 10
กล่อง (อ.อุไรภรณ์สารองจ่าย)
10124 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ จานวน 7 หลอด

4,560.00

4,560.00 เฉพาะเจาะจง

9/8/2019

-

-

20,300.00

20,300.00 เฉพาะเจาะจง

9/8/2019

-

-

10125 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสารเคมี จานวน 3 รายการ จ้าง
พิมพ์โปสเตอร์ จานวน 4 แผ่นและปริน้ เอกสารเข้าเล่ม
จานวน 4 เล่ม (อ.ธนพรรณสารองจ่าย)

12,510.00

12,510.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านฐิติพงษเภสัช ราคาที่ตกลงซือ้
PR3600062080060
4,560 บาท
วินเพาเวอร์ ซัพพลายราคาที่ตกลงซือ้ PO3600062080002
20,300 บาท
บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จากัด
PR3600062080063
ราคาที่ตกลงซือ้ 695.50 บาท,บริษัท
ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ตกลง
ซือ้ 4,64.50 บาท,บริษัท เน็กซ์ไบโอ
(ประเทศไทย) จากัดราคาที่ตกลงซือ้
4,922 บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบปี้ราคา
ที่ตกลงจ้าง 1,038 บาท,ร้าน PP Sign
Maker & Solutionราคาที่ตกลงจ้าง
1,200 บาท

9/8/2019

-

-

10126 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 4 รายการ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯสาขา
เทคนิคการแพทย์ (อ.จิราพร) นิสิต 3 คน

5,965.25

5,965.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ PR3600062080062
ตกลงซือ้ 5,965.25 บาท

9/8/2019

-

-

หน ้า 862

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10127 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 4 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ
สาขาชีวเวชศาสตร์และสาขาเทคนิคการแพทย์ (อ.นิรมล
) นิสิต 4 คน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,281.80
8,281.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
PR3600062080061 9/8/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 8,281.80 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10128 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษเอ 4 จานวน 4 รีมและจ้างพิมพ์
โปสเตอร์ จานวน 4 แผ่น (อาจารย์ศิริรัตน์สารองจ่าย)

1,548.00

1,548.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด PR3600062080058
ราคาที่ตกลงซื้อ 348 บาท,ร้าน
PP Sign Maker & Solution
ราคาที่ตกลงจ้าง 1,200 บาท

9/8/2019

-

-

10129 ขออนุมัติจัดซือ้ แผ่นอิเล็คโทรด จานวน 6 ซอง เพื่อใช้
สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ สาขา
กายภาพบาบัด (อาจารย์ศิริรัตน์ )

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิค PR3600062080057
วิปเมนท์ จากัด ราคาที่ตกลงซือ้
6,000 บาท

9/8/2019

-

-

10130 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 3 รายการ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ
สาขาชีวเวชศาสตร์และพยาธิวิทยาฯ (อ.ธนพรรณ
สารองจ่าย)

7,383.00

7,383.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ PR3600062080064
ตกลงซือ้ 4,815 บาท,บริษัท เน็กซ์
ไบโอ (ประเทศไทย) จากัดราคาที่ตก
ลงซือ้ 2,568 บาท

9/8/2019

-

-

10131 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนสาขา
กายภาพบาบัด จานวน 2 รายการ

7,300.00

7,300.00 เฉพาะเจาะจง

11/8/2019

-

-

16,039.30

16,039.30 เฉพาะเจาะจง

11/8/2019

-

-

2,098.35

2,098.35 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิค PR3600062080067
วิปเมนท์ จากัดราคาที่ตกลงซือ้
7,300 บาท
บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ PO3600062080003
ตกลงซือ้ 16,039.30 บาท
ร้าน PP Sing Maker & Solution PR3600062080065
ราคาที่ตกลงจ้าง 150 บาท,นางสาว
ยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจ้าง
1,948.35 บาท

11/8/2019

-

-

10132 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
จานวน 4 รายการ
10133 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์จานวน 1 แผ่นและถ่าย
เอกสาร จานวน 2956 แผ่น (อาจารย์นงนุชสารองจ่าย
กลุม่ กัญญาณัฐ)

หน ้า 863

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10134 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จานวน 2 แผ่นและถ่าย
เอกสารจานวน 2318 แผ่น (อ.นงนุชสารองจ่ายกลุม่
กฤติญา)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,643.10
1,643.10 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง ราคาที่ตกลง PR3600062080066 11/8/2019
จ้าง 315 บาท,ร้าน เอส เอส เซอร์วิส
แอนด์ ซัพพลาย ราคาทึ่ตกลงจ้าง
99 บาท,คุณยลดา วรดิถีเสนอราคา
350 บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบปี้ราคาที่
ตกลงจ้าง 339 บาท

10135 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มฝึกงาน จานวน
3 เล่ม เพื่อใช้สาหรับการจัดโครงการฝึกปฏิบัติงาน
กายภาพบาบัดทางคลินิก 4 ประจาปีการศึกษา 2562
(จ่ายทราย)

325.00

325.00 เฉพาะเจาะจง

10136 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 7 วัน เพื่อ
รับ-ส่ง อาจารย์ออกนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางชีวเวช
ศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562 (ช่วงที่ 2) ระหว่าง
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 - วันที่ 11 กันยายน 2562

18,100.00

18,100.00 เฉพาะเจาะจง

10137 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนจานวน 7
รายการและจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จานวน 3 แผ่นและถ่าย
เอกสารจานวน 8629 แผ่นปริน้ งานขาวดา 117 หน้า
(อ.พรลักษณ์สารองจ่ายกลุม่ นภสร)

5,971.15

10138 ขออนุมัติจัดจ้างเดินสายสัญญาณโปรเจคเตอร์ ห้อง 502

14,500.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นางสาวยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600062080073
325 บาท

13/8/2019

-

-

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก
ลงจ้าง 18,100 บาท

PO3600062080004

13/8/2019

-

-

5,971.15 เฉพาะเจาะจง

ร้าน COME IN ราคาตกลงจ้าง 868 PR3600062080070
บาท,ร้านถ่ายคล่อง ราคาตกลงจ้าง
255 บาท,คุณยลดา วรดิถี ราคาที่
ตกลงจ้าง 2,415.15 บาท,นางสุ
กัญญา จีนเมือง ราคาที่ตกลงจ้าง
940 บาท,ร้าน PP Sing Maker &
Solution ราคาที่ตกลงจ้าง 1,050
บาท,บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 443 บาท

13/8/2019

-

-

14,500.00 เฉพาะเจาะจง

PO3600062080005

13/8/2019

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงจ้าง 14,500 บาท
หน ้า 864

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10139 ขออนุมัติจัดซือ้ สตาร์ทเตอร์ จานวน 15 อัน (เงินหมุน
จ.37/62) จ้างปั๊มกุญแจจานวน 6ดอก(เงินหมุน จ.
42/62)และจ้างเปลีย่ นยางรถจักรยานยนต์ จานวน 2
เส้น (เงินหมุน จ.40/62)

10140 ขออนุมัติค่าบริการตรวจเช็คและซ่อมระบบเครือ่ งเสียง
ห้องประชุม 205 จานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
845.00
845.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค ราคาที่
PR3600062080071 13/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ตกลงซื้อ 225 บาท,ร้านไพฑูรย์
มอเตอร์ ราคาที่ตกลงซื้อ 470
บาท,ร้านกมลการกุญแจราคาที่
ตกลงจ้าง 150 บาท
3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด ราคาที่ตกลงจ้าง 3,210 บาท

PR3600062080086

14/8/2019

-

-

10141 ขออนุมัติจัดจ้างเปลีย่ นไส้กรอง พร้อมค่าติดตัง้

22,240.00

22,240.00 เฉพาะเจาะจง

PO3600062080006

14/8/2019

-

-

10142 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการงานเดินระบบไฟฟ้าภายใน
ห้อง MS 405และMS 406 จานวน 1 งาน
10143 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการเดินระบบไฟฟ้าภายในห้อง
สโมสรนิสิต จานวน 1 งาน
10144 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบท่อน้าประปา
ห้อง 606 จานวน 1 งาน
10145 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการงานเดินระบบไฟฟ้าระบบ
ปลัก๊ ไฟ (ห้อง 304/305)จานวน 1 งาน

36,800.00

36,800.00 เฉพาะเจาะจง

PO3600062080008

14/8/2019

-

-

17,980.00

17,980.00 เฉพาะเจาะจง

PO3600062080007

14/8/2019

-

-

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO3600062080010

16/8/2019

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

เจเอสกรองน้าราคาที่ตกลงจ้าง
22,240 บาท
นายสมชาย จาปาบุรี ราคาที่ตกลง
จ้าง 36,800 บาท
นายสมศักดิ์ เสียงสังข์ราคาที่ตกลง
จ้าง 17,980 บาท
นายสมชาย จาปาบุรีราคาที่ตกลงจ้าง
11,000 บาท
นางณัฐสุดา มะโนมั่น ราคาที่ตกลง
จ้าง 15,000 บาท

PO3600062080009

16/8/2019

-

-

หน ้า 865

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10146 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารจานวน 805 แผ่นและปริน้
เอกสารจานวน 33 แผ่นและเข้าเล่ม 6 เล่ม (กลุม่
กัญญาณัฐ 414 บาท,กลุม่ กฤติญา 689 บาท)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,103.00
1,103.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง ราคาที่ตกลง PR3600062080100 20/8/2019
จ้าง 315 บาท,ร้าน เอส เอส เซอร์วิส
แอนด์ ซัพพลายราคาที่ตกลงจ้าง 99
บาท,คุณยลดา วรดิถีราคาที่ตกลง
จ้าง 350 บาท,ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบปี้
ราคาที่ตกลงจ้าง 399 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10147 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 4 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาพิษวิทยา
(อ.พลาธิป)
10148 ขออนุมัติจัดซือ้ วัตถุดิบอาหาร จานวน 4 รายการ เพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา 68532259 ปฏิบัติ
การมหศัลย์ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 (อ.กรรณิการ์
สารองจ่าย)

3,290.25

3,290.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ PR3600062080102
ตกลงซือ้ 3,290.25 บาท

20/8/2019

-

-

910.00

815.00 เฉพาะเจาะจง

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาชลบุรี PR3600062080104
สาขาที่ 00140ราคาที่ตกลงซื้อ
815 บาท

22/8/2019

-

-

10149 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบสารสนเทศการ
คานวณภาระงานของคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จานวน 1 งาน

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายกติกา กองศิล ราคาที่ตกลงจ้าง
50,000 บาท

PO3600062080012

23/8/2019

-

-

10150 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง อาจารย์กิตติพงษ์ และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68533259 ในวันที่ 11 กันยายน 2562

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสาราคาที่
ตกลงจ้าง 500 บาท

PR3600062080113

23/8/2019

-

-

10151 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ - ส่ง อาจารย์กิตติพงษ์ และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68533259 ในวันที่ 4 กันยายน 2562

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสงกรานต์ บุญมา ราคาที่ตกลง
จ้าง 500 บาท

PR3600062080112

23/8/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10152 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับส่งผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและประธานสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่นมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วี
กูล วีรานุวัตติ์ ประจาปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4
กันยายน 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,300.00
3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600062080116 23/8/2019
3,300 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10153 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง อาจารย์กิตติพงษ์ และอาจารย์อนงค์ มาสอน
รายวิชา 68233259 ในวันที่ 18 กันยายน 2562

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่
ตกลงจ้าง 500 บาท

PR3600062080114

23/8/2019

-

-

10154 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 จานวน 3.69 ลิตร
(กุลธราสารองจ่าย)
10155 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุโครงการสหเวชฯ ร่วมใจ FAHs ใส
สบายตา ประจาปีการศึกษา 2562

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง

27/8/2019

-

-

9,400.00

9,400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร
PR3600062080123
ราคาที่ตกลงซือ้ 100 บาท
ร้านดอกไม้นารีรัตน์ราคาที่ตกลงซือ้
PR3600062080120
5,800 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอ
รี่ จากัดราคาที่ตกลงซือ้ 170 บาท,
นายทน รัตนวันราคาที่ตกลงซือ้
2,600 บาท,ร้านสยามการเกษตร
ราคาที่ตกลงซือ้ 1,000 บาท

27/8/2019

-

-

3,040.00

3,040.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์
ซัพพลาย ราคาที่ตกลงจ้าง
3,040 บาท

PR3600062080124

28/8/2019

-

-

11,250.00

11,250.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนีราคา PO3600062080013
ที่ตกลงซือ้ 11,250 บาท

29/8/2019

-

-

10156 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จานวน 8 เล่ม
โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วย
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(Edpex) คณะสหเวชศาสตร์ ในวันที่ 13 กันยายน
2562 (เงินหมุน 2,000 บาทฉัตรชัยสารองจ่าย 1,040
บาท)
10157 ขออนุมัติจัดซือ้ กริง่ แจ้งเตือนอัคคีภัยพร้อมติดตัง้
จานวน 3 ชุด
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10158 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ
10159 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งสารองไฟฟ้า จานวน 2 เครือ่ ง
10160 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการติดตัง้ สายสัญญาณ
โปรเจคเตอร์ ห้อง 202 จานวน 1 งาน
10161 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์แยกสัญญาณ HDMI จานวน 1
เครือ่ ง
10162 ขออนุมัติจัดซือ้ สายสัญญาณ HDMI 2.0 จานวน 5 เส้น
10163 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งดืม่ จานวน 10 รายการ เพื่อใช้
สาหรับรับรองผูม้ าติดต่อราชการภายในคณะสหเวช
ศาสตร์
10164 ขออนุมัติจัดซือ้ ตูเ้ หล็กบานเลือ่ น จานวน 15 ตู้

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
2,942.50
2,942.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดดิง้ จากัด ราคาที่ตก
ลงซือ้ 2,942.50
2,300.00
2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงจ้าง 2,300 บาท
15,000.00
15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงจ้าง 15,000 บาท
12,500.00
12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 12,500 บาท
7,250.00
7,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 7,250 บาท
1,624.80
1,624.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 1,624.80 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR3600062080132 29/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR3600062080143

29/8/2019

-

-

PO3600062080015

29/8/2019

-

-

PO3600062080016

29/8/2019

-

-

PR3600062080144

29/8/2019

-

-

PR3600062080148

30/8/2019

-

-

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธิก์ ันโตราคาที่ตก PO3600062080017
ลงซือ้ 73,350 บาท
PR3600062080146
ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์

30/8/2019

-

-

30/8/2019

-

-

73,350.00

73,350.00 เฉพาะเจาะจง

10165 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จานวน 8 เล่ม
เพื่อใช้สาหรับการส่งรายงานผลการตรวจประเมินตาม
โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วย
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(EdpEx) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา 2561 ภายหลังจากโครงการเสร็จสิน้
30 วัน

1,960.00

1,960.00 เฉพาะเจาะจง

10166 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 1 เครือ่ ง
เนื่องจากเครือ่ งปรับอากาศห้องแลป 305 ระบบไฟตัด
ทาให้ใช้งาน
10167 ขออนุมัติซ่อมแซมขาโต๊ะบริหารขาและเข่า จานวน 1
ชุด เนื่องจากตัวจี้วงแหวนชารุด

1,070.00

1,070.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียริง่ จากัด PR3600062080152
ราคาที่ตกลงจ้าง 1,070 บาท

30/8/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี.เอส เอ็นจิเนียริง่ จากัด
ราคาที่ตกลงจ้าง 2,500 บาท

30/8/2019

-

-

ซัพพลาย ราคาที่ตกลงจ้าง
1,960 บาท

หน ้า 868

PR3600062080149

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10168 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 1 เครือ่ ง
(ห้อง 209)
10169 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อรับส่ง
คณะกรรมการเพื่อตรวจประเมินคุรภาพการศึกษาตาม
โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วย
เกณฑืคุณภาพการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2561 ในวันที่ 13 กันยายน 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
749.00
749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียริง่ จากัด PR3600062080151 30/8/2019
ราคาที่ตกลงจ้าง 749 บาท
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ สุวิชาพาณิชย์ ราคาที่ตก PR3600062080145 30/8/2019
ลงจ้าง 3,000 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

10170 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 23 รายการ เพื่อ
ใช้สาหรับการปฏิบัติงานของอาจารย์ชลธิดา ตัง้ ทรงเจริญ

4,802.17

4,802.17 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 4,802.17 บาท

PR3600062080147

30/8/2019

-

-

10171 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุทางการแพทย์ จานวน 3 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการจัดโครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน
ประจาปีการศึกษา 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์
การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี

4,922.00

4,922.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ PR3600062080154
ตกลงซือ้ 4,922 บาท

31/8/2019

-

-

10172 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) นาคณาจารย์
ไปทาการสอน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562
10173 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เพื่อนา
คณาจารย์ไปทาการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว ในวันที่
8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
10174 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) นาคณาจารย์
มาทาการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว ในวันที่ 15
สิงหาคม พ.ศ. 2562

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062080001

1/8/2019

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062080002

6/8/2019

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062080008

13/8/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10175 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและทารูปเล่ม รายงาการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (SAR) และ
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (CAR)
ประจาการศึกษา 2561

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
540.00
540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลูกน้าเซอร์วิส
PR4300062080015 15/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10176 ขออนุมัติจัดซือ้ ตลับหมึกเครือ่ งพิมพ์

1,590.00

1,590.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านศูนย์ไอที วัฒนานคร

PR4300062080016

15/8/2019

-

-

10177 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) นาคณาจารย์
มาทาการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว วันที่ 22 สิงหาคม
พ.ศ. 2562
10178 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) นาคณาจารย์
เดินทางมาทาการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว วันที่ 26
สิงหาคม พ.ศ. 2562
10179 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) นาผูบ้ ริหาร
คณาจารย์ ไปมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ใน
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562
10180 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและทาเล่มรายงานการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โครงการจัดตัง้ คณ
พาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062080017

19/8/2019

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062080018

22/8/2019

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062080019

27/8/2019

-

-

760.00

760.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านต้นบุญการพิมพ์

PR4300062080020

27/8/2019

-

-

10181 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) นาคณาจารย์
ไปทาการสอนที่วิทยาเขตสระแก้ว วันที่ 2 กันยายน
พ.ศ. 2562
10182 คุก้ กี้ จานวน 50 ห่อ

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062080022

30/8/2019

-

-

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง

1/8/2019

-

-

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร /ราคาที่ PR7080062080002
เสนอ 750.00 บาท

หน ้า 870

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10183 ไส้กรอก จานวน 3 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,340.00
1,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
PR7080062080004 1/8/2019
เฟรชมาร์ท) / ราคาที่เสนอ 1,340.00
บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10184 อิชิตัน 28 ลัง

8,820.00

8,820.00 เฉพาะเจาะจง

นายสามารถ ยิม้ ชื่น / ราคาที่เสนอ
8,820.00 บาท

PR7080062080003

1/8/2019

-

-

10185 พาย,คุกกี้ จานวน 100 ห่อ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

PR7080062080001

1/8/2019

-

-

10186 พวงกุญแจอะคริลิคปลานีโม่ จานวน 700 ชิ้น

9,450.00

9,450.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวประภัสสร อรรถมานะ /
ราคาที่เสนอ 9,450.00 บาท

PR7080062080007

1/8/2019

-

-

23,169.03

23,169.03 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล PR7080062080006
จากัด / ราคาที่เสนอ 23,169.03 บาท

1/8/2019

-

-

10188 นิชชินคัพ จานวน 3 รายการ

9,249.59

9,249.59 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติง้ แอนด์
ดิสทริบิวชั่น จากัด / ราคาที่เสนอ
9,249.59 บาท

PR7080062080005

1/8/2019

-

-

10189 จัมโบ้ชีสไบน์ จานวน 10 แพ็ค

1,580.00

1,580.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด /
ราคาที่เสนอ 1,580 บาท

PR7080062080009

5/8/2019

-

-

16,833.77

16,833.77 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062080010
ราคาที่เสนอ 16,833.77 บาท

5/8/2019

-

-

10187 น้าอัดลม น้าทิพย์และมินิเมดพัลพิส้ม จานวน 5 รายการ

10190 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 28
รายการ

หน ้า 871

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10191 ขนมจีบและซาลาเปา จานวน 3 รายการ

10192 ตุก๊ ตาปลาการ์ตูน จานวน 200 ตัว

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,649.60
5,649.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จากัด / ราคาที่เสนอ PR7080062080011 5/8/2019
5,649.60 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

23,540.00

23,540.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทย แต ซุง จากัด / ราคาที่
เสนอ 23,540.00 บาท

PR7080062080008

5/8/2019

-

-

10193 ไส้กรอก จานวน 4 รายการ

1,450.00

1,450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด (ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาที่เสนอ
1,450.00 บาท

PR7080062080012

7/8/2019

-

-

10194 สินค้า(อิชิตัน,สปอนเซอร์,กาแฟเบอร์ดี้) จานวน 3
รายการ

4,740.00

4,740.00 เฉพาะเจาะจง

คุณสุภาพร สุขไตรทศ / ราคาที่เสนอ PR7080062080013
4,740.00 บาท

8/8/2019

-

-

10195 ไส้กรอก จานวน 3 รายการ

2,220.00

2,220.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
PR7080062080016
เฟรชมาร์ท) / ราคาที่เสนอ 2,220.00
บาท

9/8/2019

-

-

26,606.00

26,606.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR7080062080014
/ ราคาที่เสนอ 26,606.00 บาท

9/8/2019

-

-

10197 ถ้วยไอติม 60 แพ็ค

2,641.83

2,641.83 เฉพาะเจาะจง

หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ PR7080062080015
พลาย / ราคาที่เสนอ 2,641.83 บาท

9/8/2019

-

-

10198 คุก้ กี้ จานวน 50 ห่อ

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร /ราคาที่ PR7080062080020
เสนอ 750.00 บาท

13/8/2019

-

-

10196 สินค้าและวัตถุดิบ จานวน 23 รายการ

หน ้า 872

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10199 น้าอัดลม จานวน 6 รายการ

10200 พาย,คุกกี้ จานวน 100 ห่อ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
11,772.12
11,772.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล PR7080062080022 13/8/2019
จากัด / ราคาที่เสนอ 11,772.12 บาท
1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

25,406.90

10202 อิชิตันและสปอนเซอร์ จานวน 2 รายการ

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR7080062080019

13/8/2019

-

-

25,406.90 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062080018
ราคาที่เสนอ 25,406.90 บาท

13/8/2019

-

-

9,450.00

9,450.00 เฉพาะเจาะจง

คุณสุภาพร สุขไตรทศ / ราคาที่เสนอ PR7080062080021
9,450.00 บาท

13/8/2019

-

-

10203 ไส้กรอกและไก่จ๊อ จานวน 3 รายการ

4,370.00

4,370.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด /
ราคาที่เสนอ 4,370.00 บาท

PR7080062080017

13/8/2019

-

-

10204 นิชชินคัพ จานวน 3 รายการ

9,427.15

9,427.15 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติง้ แอนด์
ดิสทริบิวชั่น จากัด / ราคาที่เสนอ
9,427.15 บาท

PR7080062080023

19/8/2019

-

-

10205 จัมโบชีสไบน์และไก่จ๊อ จานวน 2 รายการ

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด /
ราคาที่เสนอ 2,900.00 บาท

PR7080062080027

26/8/2019

-

-

12,271.43

12,271.43 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล PR7080062080030
จากัด / ราคาที่เสนอ 12,271.43 บาท

26/8/2019

-

-

10201 วอลล์ไอศกรีมตักและวิลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 45
รายการ

10206 น้าอัมลมและน้าดืม่ น้าทิพย์ จานวน 5 รายการ

นายชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

หน ้า 873

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10207 ไส้กรอก จานวน 3 รายการ

10208 คุก้ กี้ จานวน 50 ห่อ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,750.00
3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
PR7080062080029 26/8/2019
เฟรชมาร์ท) / ราคาที่เสนอ 3,750.00
บาท
750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

27,165.35

27,165.35 เฉพาะเจาะจง

10211 สินค้า(อิชิตัน,m-150,กาแฟเบอร์ดี้,เนสกาแฟ) จานวน 4
รายการ

8,014.00

10212 ลูกอมฮอลล์และช้อนไอศกรีมตัก จานวน 2 รายการ

10213 วัสดุไฟฟ้า และปรับอากาศ จานวน 7 รายการ

10209 พาย,คุกกี้ จานวน 100 ห่อ

10210 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 40
รายการ

10214 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้า) จานวน 5 รายการ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / ราคาที่ PR7080062080025
เสนอ 750.00 บาท

26/8/2019

-

-

นายชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

PR7080062080026

26/8/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062080028
ราคาที่เสนอ 27,165.35 บาท

26/8/2019

-

-

8,014.00 เฉพาะเจาะจง

นายสามารถ ยิม้ ชื่น / ราคาที่เสนอ
8,014.00 บาท

PR7080062080024

26/8/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด / ราคา PR7080062080031
ที่เสนอ 2,482.00 บาท

29/8/2019

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ PR7000062080003
4,950.00 บาท

1/8/2019

-

-

42,260.00

42,260.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน ราคาที่
เสนอ 42,260.00 บาท

1/8/2019

-

-

หน ้า 874

PR7000062080014

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10215 วัสดุการเกษตร(ไข่ไรน้าเค็ม) จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
13,500.00
13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร / ราคาที่ PR7000062080013 1/8/2019
เสนอ 13,500.00 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10216 วัสดุซ่อมบารุง จานวน 9 รายการ(ก๊อกน้าอ่างล้างจาน,
ก้นอ่าง, ซีเมนส์เหล็ก, สามทาง, ชุดใบเลือ่ ย,งอฉาก, ข้อ
ต่อ, น้ายากาว,โฮลซอเจาะไม้)

5,800.00

5,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ,บริษัท ซีอาร์ซี PR7000062080009
ไทวัสดุ จากัด, บริษัท ช.พูนกิจชลบุรี
จากัด / ราคาที่เสนอ 3,965.99 บาท

1/8/2019

-

-

10217 วัสดุซ่อมบารุง(ฟลัชวาล์วชักโครก) จานวน 1 รายการ

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ช.พูนกิจชลบุรี จากัด / ราคาที่ PR7000062080006
เสนอ 6,634.00 บาท

1/8/2019

-

-

10218 ค่าจ้างตัดต้นไม้(ข้างทางเดินหอประชุมทวีหอมชง)
จานวน 1 งาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

คุณชัยรัตน์ สุพรรณ / ราคาที่เสนอ
9,000.00 บาท

PR7000062080016

1/8/2019

-

-

10219 ค่าจ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ(ขนาด 36,000 BTU.)
- เปลีย่ นคอมเพรสเซอร์ และเปลีย่ นท่อน้ายา ''สวทล.
5301014010295'' จานวน 1 เครือ่ ง

12,500.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน รุง่ แอร์ / ราคาที่เสนอ
12,000.00 บาท

PR7000062080008

1/8/2019

-

-

10220 น้าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 10 เที่ยว

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 33,000.00 บาท

PR7000062080001

1/8/2019

-

-

10221 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-ระบบรักษาความปลอดภัย
จานวน 2 รายการ

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคซี ไฮ-เทคโนโลยี จากัด /
ราคาที่เสนอ 24,824.00 บาท

PR7000062080004

1/8/2019

-

-

หน ้า 875

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10222 วัสดุสานักงาน(ธงชาติ) จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
570.00
570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด เสตชั่นเนอรี่ จากัด PR7000062080015 1/8/2019
/ ราคาที่เสนอ 510.00 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10223 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า) จานวน 2 รายการ

640.00

640.00 เฉพาะเจาะจง

คุณจาลอง พฤกษา / ราคาที่เสนอ
640.00 บาท

PR7000062080022

2/8/2019

-

-

10224 วัสดุก่อสร้าง(ซีเมนต์แห้ง) จานวน 1 รายการ

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านท้ายตลาดการเกษตร / ราคาที่
เสนอ 750.00 บาท

PR7000062080023

2/8/2019

-

-

10225 วัสดุก่อสร้าง จานวน 1 รายการ

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเฮ้งย่งไถ่ / ราคาที่เสนอ 679.00 PR7000062080025
บาท

2/8/2019

-

-

10226 พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จานวน 1 รายการ

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกรีน อาร์ต / ราคาที่เสนอ
3,500.00 บาท

PR7000062080024

2/8/2019

-

-

10227 ค่าจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ(เปลีย่ นท่อน้ายา) สวทล.
5301014010296

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านรุง่ แอร์ /ราคาที่เสนอ 3,000.00
บาท

PR7000062080026

2/8/2019

-

-

10228 วัสดุซ่อมบารุง จานวน 9 รายการ (ท่อน้า, บอลวาล์ว,
ผ้าไมโคร, ข้อต่อตรง, ข้องอ, น้ายาประสานท่อ, ก๊อกน้า)

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค, บริษัท ซีอาร์ซี PR7000062080020
ไทวัสดุ จากัด / ราคาที่เสนอ
4,021.00 บาท

2/8/2019

-

-

10229 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จานวน 1 รายการ

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

บรรจงฟาร์ม / ราคาที่เสนอ 840.00 PR7000062080037
บาท

5/8/2019

-

-

หน ้า 876

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10230 วัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านดอกไม้, หจก. ชลบุรี ว.
PR7000062080052 7/8/2019
พานิช / ราคาที่เสนอ 1,420.00 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10231 วัสดุไฟฟ้าปรับอากาศ จานวน 2 รายการ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านรุง่ แอร์ /ราคาที่เสนอ 4,700.00
บาท

PR7000062080062

8/8/2019

-

-

10232 วัสดุสานักงาน(หมึกเครือ่ งโทรสาร) จานวน 1 รายการ

1,450.00

1,450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด /
ราคาที่เสนอ 1,450.00 บาท

PR7000062080060

8/8/2019

-

-

10233 งานจ้างปูกระเบื้องห้องประชุมเล็ก(M103) จานวน 1
งาน

43,500.00

43,500.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 / ราคาที่
เสนอ 40,139.98 บาท

PR7000062080069

9/8/2019

-

-

10234 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดและดูแลสวนของศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2562
(เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.โลกใต้ทะเล)

14,160.00

14,160.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม. PO7000062080006
อินเตอร์เทค จากัด / ราคาที่เสนอ
14,160.00 บาท

9/8/2019

-

-

10235 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดและดูแลสวนของศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2562
(เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.โลกใต้ทะเล)

14,160.00

14,160.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม. PO7000062080009
อินเตอร์เทค จากัด ราคาที่เสนอ
14,160.00 บาท

9/8/2019

-

-

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง

คุณอาพล เทียนเงิน / ราคาที่เสนอ
200.00 บาท

9/8/2019

-

-

10236 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า-ม้าน้า) จานวน 1
รายการ

หน ้า 877

PR7000062080068

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10237 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่
ทรัพย์สิน ณ ศูนย์เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 8
เดือนพฤษภาคม 2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.โลก
ใต้ทะเล)
10238 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่
ทรัพย์สิน ณ ศูนย์เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 9
เดือนมิถุนายน 2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.โลก
ใต้ทะเล)
10239 ค่าจ้างเหมาป้องกันและกาจัดปลวก อาคารศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน
2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.โลกใต้ทะเล)
10240 วัสดุสานักงาน(พลาสติกใส) จานวน 2 รายการ

10241 น้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 10 เที่ยว

10242 วัสดุซ่อมบารุง(กาวมหาอุด) จานวน 1 รายการ

10243 ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
32,960.00
32,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี PO7000062080007 9/8/2019
อินเตอร์การ์ด จากัด/ ราคาที่เสนอ
32,960.00 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

32,960.00

32,960.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี
อินเตอร์การ์ด จากัด /ราคาที่เสนอ
32,960.00 บาท

PO7000062080008

9/8/2019

-

-

12,037.50

12,037.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศ PR7000062080071
ไทย) จากัด /ราคาที่เสนอ 12,037.50
บาท

9/8/2019

-

-

363.80

363.80 เฉพาะเจาะจง

ร้านหลีจุ้งเฮง / ราคาที่เสนอ 363.80 PR7000062080078
บาท

13/8/2019

-

-

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 33,000.00 บาท

PR7000062080079

13/8/2019

-

-

390.00

390.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ / ราคาที่เสนอ
390.00 บาท

PR7000062080080

13/8/2019

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน AQ-COPPY / ราคาที่เสนอ
2,850.00 บาท

PR7000062080084

15/8/2019

-

-

หน ้า 878

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10244 จ้างเช่าเหมาบริการรถยนต์เก๋ง จานวน 1 วัน ในวัน
อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 (สาหรับเดินทางเข้าร่วม
ประชุม) ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ นะรัชต์ อาคาร
วช. 1 ชั้น2 สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
10245 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้า) จานวน 3 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณนิภาพร รังผึง้ / ราคาที่เสนอ
PR7000062080087 16/8/2019
2,000.00 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

37,890.00

37,890.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน / ราคาที่
เสนอ 37,890.00 บาท

PR7000062080099

19/8/2019

-

-

10246 ค่าจ้างตัดหญ้า(บริเวณถนนทางเข้าสถานีวิจัยการเพาะ
ขยายพันธุส์ ัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ (แสมสาร)
จานวน 1 งาน

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

คุณจาลอง พฤกษา / ราคาที่เสนอ
3,000.00 บาท

PR7000062080104

20/8/2019

-

-

10247 ค่าจ้างทาแป๊ปสเตนเลส(แท่นตัง้ ป้าย) จานวน 1 รายการ

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.ซี.เอ็ม.สตีล จากัด/ราคาที่ PR7000062080103
เสนอ 6,848.00 บาท

20/8/2019

-

-

10248 วัสดุก่อสร้าง จานวน 4 รายการ

1,050.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ / ราคาที่เสนอ
1,050.00 บาท

PR7000062080110

21/8/2019

-

-

10249 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครือ่ งพิมพ์) จานวน 3 รายการ

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด /
ราคาที่เสนอ 4,800.00 บาท

PR7000062080120

22/8/2019

-

-

10250 วัสดุไฟฟ้า จานวน 3 รายการ

1,840.00

1,840.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านณัฎตูป้ ลา / ราคาที่เสนอ
1,840.00 บาท

PR7000062080121

22/8/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง /
ราคาที่เสนอ 400.00 บาท

PR7000062080124

23/8/2019

-

-

10251 น้ามันเชื้อเพลิง สาหรับเจ้าหน้าที่รับ-ส่งหนังสือ
(ประจาเดือน กันยายน 2562) จานวน 1 รายการ

หน ้า 879

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10252 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์(พัดลมระบายอากาศ)
จานวน 2 รายการ
10253 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์(ตูป้ ั๊มน้าทิ้ง) จานวน 10 ตัว

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
30,000.00
30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส PR7000062080122 23/8/2019
จากัด / ราคาที่เสนอ 18,860.00
บาท
30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

10255 วัสดุสานักงาน(แผ่นอะคริลิค) จานวน 3 รายการ

3,338.40

10256 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า) จานวน 4 รายการ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส PR7000062080123
จากัด / ราคาที่เสนอ 25,000.00
บาท

23/8/2019

-

-

ร้านแป๊ะ การพิมพ์ / ราคาที่เสนอ
300.00 บาท

PR7000062080126

23/8/2019

-

-

3,338.40 เฉพาะเจาะจง

ร้านหลีจุ้งเฮง / ราคาที่เสนอ
3,338.40 บาท

PR7000062080132

26/8/2019

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโอเชี่ยน แอนด์ ซี อะแควเรียม / PR7000062080135
ราคาที่เสนอ 3,500.00 บาท

27/8/2019

-

-

10257 วัสดุไฟฟ้า และวัสดุก่อสร้าง จานวน 13 รายการ

8,960.80

8,960.80 เฉพาะเจาะจง

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ, ร้านหลีจุ้งเฮง, PR7000062080137
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด
/ ราคาที่เสนอ 7,764.80 บาท

27/8/2019

-

-

10258 วัสดุการเกษตร และวัสดุไฟฟ้า จานวน 5 รายการ

6,696.00

6,696.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านลัคกี้การ์เด้นท์ , สีสันอควาเรียม / PR7000062080136
ราคาที่เสนอ 6,696.00 บาท

27/8/2019

-

-

10254 ค่าจ้างจัดเล่มรายงาน(สรุปผลการดาเนินโครงการร่วม
ใจลดขยะทะเลรวมพลังรักษ์สงิ่ แวดล้อม) จานวน 1
รายการ

หน ้า 880

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10259 น้าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 10 เที่ยว

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
33,000.00
33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่ PR7000062080134 27/8/2019
เสนอ 33,000.00 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10260 วัสดุจัดนิทรรศการ งานวันวิชาการสัมพันธ์ฉลอง 75 ปี
(อัสสัมชัญศรีราชา) จานวน 3 รายการ

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย, ม.บูรพา,
อนงค์ ยิม้ ละมัย / ราคาที่เสนอ
2,537.00 บาท

PR7000062080133

27/8/2019

-

-

10261 ตัวอย่างสัตว์น้า(ปลากระเบนทองจุดฟ้า) จานวน 1
รายการ

1,300.00

1,300.00 เฉพาะเจาะจง

คุณอลงกรณ์ ทองจิ๋ว /ราคาที่เสนอ
1,300.00 บาท

PR7000062080146

29/8/2019

-

-

10262 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้า) จานวน 2 รายการ

7,960.00

7,960.00 เฉพาะเจาะจง

คุณสมชาย รุง่ แสง / ราคาที่เสนอ
7,960.00 บาท

PR7000062080147

29/8/2019

-

-

930.00

930.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080007

1/8/2019

-

-

2,814.10
16,500.00
37,071.22

2,814.10 เฉพาะเจาะจง
16,500.00 เฉพาะเจาะจง
37,071.22 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!
#REF!

PR9000062080009
PR9000062080203
PR9000062080004

1/8/2019
1/8/2019
1/8/2019

-

-

11,950.00

11,950.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080005

1/8/2019

-

-

4,830.00

4,830.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080008

1/8/2019

-

-

46,500.00

46,500.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080202

1/8/2019

-

-

10263 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ จานวน 2 รายการ
10264 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถตู้ จานวน 5 รายการ
10265 ขออนุมัติค่าจ้างซ่อมอาคารเรือนรักษ์ศิลป์
10266 ขออนุมัติซอื้ วัสดุก่อสร้างและวัสดุอื่นๆ จานวน 27
รายการ
10267 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการแก่สังคมค่าย
คณิตศาสตร์ ''บูรณาการ STEM กับแหล่งเรียนรูใ้ น
ท้องถิ่น''
10268 ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมค่ายคณิตศาสตร์ ''บูรณาการ STEM กับแหล่ง
เรียนรูใ้ นท้องถิ่น''
10269 ขออนุมัติค่าจ้างซ่อมอาคารบูรณาการ ''สติล คุณปลืม้ ''

หน ้า 881

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10270 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครือ่ งสแกนลายนิ้วมือ จานวน 2
รายการ
10271 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประปาและวัสดุอื่นๆ จานวน 4 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
5,350.00
5,350.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
#REF!
PR9000062080013 1/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,771.30

2,771.30 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080003

1/8/2019

-

-

2,500.00
7,600.00
6,152.50

2,500.00 เฉพาะเจาะจง
7,600.00 เฉพาะเจาะจง
6,152.50 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!
#REF!

PR9000062080006
PR9000062080051
PR9000062080050

1/8/2019
2/8/2019
2/8/2019

-

-

800.00
781.10

800.00 เฉพาะเจาะจง
781.10 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062080080
PR9000062080047

2/8/2019
2/8/2019

-

-

12,690.20
3,530.00
1,880.00

12,690.20 เฉพาะเจาะจง
3,530.00 เฉพาะเจาะจง
1,880.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!
#REF!

PR9000062080049
PR9000062080048
PR9000062080041

2/8/2019
2/8/2019
2/8/2019

-

-

10280 ขออนุมัติซ่อมระบบวิทยุและสายสัญญาณรถบัส จานวน
8 รายการ
10281 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุปรับสภาพน้า จานวน 4 รายการ

14,160.00

14,160.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080067

5/8/2019

-

-

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080109

5/8/2019

-

-

10282
10283
10284
10285

13,000.00
1,001.00
7,650.50
83,200.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,001.00 เฉพาะเจาะจง
7,650.50 เฉพาะเจาะจง
83,200.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

PR9000062080061
PR9000062080081
PR9000062080077
PR9000062080094

5/8/2019
6/8/2019
6/8/2019
7/8/2019

-

-

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080107

8/8/2019

-

-

99,500.00
22,059.00

99,500.00 เฉพาะเจาะจง
22,059.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 882

#REF!
#REF!

PR9000062080157
PR9000062080191

13/8/2019
15/8/2019

-

-

10272 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 1 ตัว
10273 ขออนุมัติซอื้ ธงชาติ จานวน 2 รายการ
10274 ขออนุมัติจ้างซ่อมประตูและกระจกปูโต๊ะ จานวน 2
รายการ
10275 ขออนุมัติซอื้ อะไหล่ง่ามหนังสติก๊ จานวน 2 อัน
10276 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ จานวน 2
รายการ
10277 ขออนุมัติซอื้ วัสดุก่อสร้าง จานวน 13 รายการ
10278 ขออนุมัติจ้างซ่อมหินเจียร์มือถือ
10279 ขออนุมัติจ้างซ่อมหินเจียร์มือถือ จานวน 6 รายการ

ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารพิบูลบาเพ็ญ2
ขออนุมัติจ้างซ่อมประตู จานวน 1 งาน
ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ จานวน 3 รายการ
ขออนุมัติค่าจ้างซ่อมบารุงเครือ่ งดนตรี จานวน 31
รายการ
10286 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะ
จานวน 3 รายการ
10287 ขออนุมัติจ้างซ่อมรัว่ อาคาร จานวน 3 รายการ
10288 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 28 รายการ

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10289
10290
10291
10292
10293

หนังสือเรียน จานวน 6 รายการ
หนังสือเรียน จานวน 9 รายการ
หนังสือเรียน จานวน 26 รายการ
หนังสือเรียน จานวน 2 รายการ
ขออนุมัติซอื้ วัสดุประปาและวัสดุก้อสร้าง จานวน 53
รายการ
10294 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ English day camp at
Safari World Bangkok G.3
10295 ขออนุมัติจ้างซ่อมรัว่ ท่อน้าฝน อาคารฉลองราชย์ 50 ปี

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
728.64
728.64 เฉพาะเจาะจง
23,351.25
23,351.25 เฉพาะเจาะจง
3,469.44
3,469.44 เฉพาะเจาะจง
944.40
944.40 เฉพาะเจาะจง
38,882.00
38,882.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR9000062080188 15/8/2019
PR9000062080187 15/8/2019
PR9000062080193 15/8/2019
PR9000062080189 15/8/2019
PR9000062080194 15/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

7,100.00

7,100.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080206

16/8/2019

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080200

16/8/2019

-

-

10296 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของโรงเรียน

2,350.00

2,350.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080205

16/8/2019

-

-

10297 ขออนุมัติจ้างซ่อม อาคารพิบูลพัฒนา 4 จานวน 3 งาน

27,400.00

27,400.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080213

16/8/2019

-

-

10298
10299
10300
10301

ขออนุมัติเปลีย่ นไส้กรองน้า จานวน 1 ชุด
ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งกรองน้าเย็น จานวน 2 เครือ่ ง
ขออนุมัติค่าซ่อมฉากและเวที จานวน 4 ชุด
ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศโครงการ English day
camp at Safari World Bangkok G.3

3,270.00
8,000.00
1,500.00
13,000.00

3,270.00 เฉพาะเจาะจง
8,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
13,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

PR9000062080212
PR9000062080211
PR9000062080207
PR9000062080210

16/8/2019
16/8/2019
16/8/2019
16/8/2019

-

-

10302 ขออนุมัติจ้างซ่อมรัว่ ท่อน้าทิ้งห้องน้า อาคารฉลองราชย์
50 ปี
10303 ค่าจ้างปะยางสตรีม จานวน 1 แผล
10304 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนสาหรับนักเรียนระดับ
ปฐมวัย จานวน 98 รายการ
10305 ขออนุมัติจ้างเย็บธงชาติ จานวน 2 ผืน
10306 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จานวน 1
เครือ่ ง

81,000.00

81,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080214

16/8/2019

-

-

214.00
40,725.00

214.00 เฉพาะเจาะจง
40,725.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062080199
PR9000062080222

16/8/2019
16/8/2019

-

-

500.00
54,000.00

500.00 เฉพาะเจาะจง
54,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062080198
PR9000062080246

16/8/2019
19/8/2019

-

-

หน ้า 883

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10307 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุประปาและวัสดุก่อสร้าง จานวน 15
รายการ
10308 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุประปาและวัสดุก่อสร้าง จานวน 12
รายการ
10309 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอื่นๆ จานวน 5 รายการ
10310 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุก่อสร้างและวัสดุการเกษร จานวน 7
รายการ
10311 ขออนุมัติจ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครือ่ งปรับอากาศ
จานวน 1 ตัว
10312 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุประปาและวัสดุก่อสร้าง
10313 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ''
ค่ายพุทธศาสน์ ม. 1 รุน่ ที่ 22''
10314 ขออนุมัติจัดซือ้ หนังสือ จานวน 54 รายการ
10315 ขออนุมัติจัดซือ้ ตูห้ นังสือ
10316 ขออนุมัติค่าจ้างซ่อมเครือ่ งดนตรีไทย
10317 ขออนุมัติซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครือ่ งปรับอากาศ
จานวน 3 ชุด
10318 ขออนุมัติค่าน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลืน่ เดือน
ก.ย. 62
10319 ขออนุมัติซอื้ ถังปั้มน้าและวัสดุประปา จานวน 8 รายการ
10320
10321
10322
10323

ขออนุมัติซอื้ พาน จานวน 2 รายการ
ขออนุมัติซอื้ วัสดุก่อสร้าง จานวน 3 รายการ
ขออนุมัติซอื้ วัสดุประปา จานวน 3 รายการ
ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งชาร์จแบตเตอรีแ่ ละเปลีย่ นแบตเตอรี่

10324 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
16,013.62
16,013.62 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
#REF!
PR9000062080256 20/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

18,952.00

18,952.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080255

20/8/2019

-

-

2,100.00
5,259.05

2,100.00 เฉพาะเจาะจง
5,259.05 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062080253
PR9000062080265

20/8/2019
21/8/2019

-

-

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080264

21/8/2019

-

-

70,890.00
29,013.00

70,890.00 เฉพาะเจาะจง
29,013.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062080285
PR9000062080290

22/8/2019
22/8/2019

-

-

88,987.50
9,661.20
21,500.00
16,500.00

88,987.50 เฉพาะเจาะจง
9,661.20 เฉพาะเจาะจง
21,500.00 เฉพาะเจาะจง
16,500.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

PR9000062080284
PR9000062080283
PR9000062080316
PR9000062080298

22/8/2019
22/8/2019
23/8/2019
23/8/2019

-

-

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080335

26/8/2019

-

-

6,976.40

6,976.40 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080329

26/8/2019

-

-

2,750.00
96,100.00
1,257.25
7,169.00

2,750.00 เฉพาะเจาะจง
96,100.00 เฉพาะเจาะจง
1,257.25 เฉพาะเจาะจง
7,169.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

PR9000062080334
PR9000062080331
PR9000062080336
PR9000062080330

26/8/2019
26/8/2019
26/8/2019
26/8/2019

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080350

27/8/2019

-

-

หน ้า 884

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10325 ขออนุมัติค่าติดตัง้ ระบบเมนไฟฟ้าสาหรับ
เครือ่ งปรับอากาศ อาคารฉลองราชย์ 50 ปี ชั้น 4
10326 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งสารองกระแสไฟฟ้า
10327 ขออนุมัติซอื้ สาย VGA จานวน 20 เส้น
10328 ขออนุมัติซอื้ ปั้มน้า จานวน 1 ตัว
10329 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครือ่ งสารองไฟฟ้า จานวน 1 เครือ่ ง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
56,106.00
56,106.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
#REF!
PR9000062080374 28/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

64,000.00
10,000.01
7,383.00
1,200.00

64,000.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.01 เฉพาะเจาะจง
7,383.00 เฉพาะเจาะจง
1,200.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

PR9000062080375
PR9000062080364
PR9000062080367
PR9000062080381

28/8/2019
28/8/2019
28/8/2019
29/8/2019

-

-

10330
10331
10332
10333
10334

ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอน 3 รายการ
ขออนุมัติจัดซือ้ ปากกาไวท์บอร์ดและน้าหมึกเติม
ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งขยายเสียง จานวน 2 รายการ
ขออนุมัติค่าซ่อมแซมผนังอาคาร
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ Mother's Day Activities

7,860.00
18,313.05
6,600.00
6,420.00
47,000.00

7,860.00 เฉพาะเจาะจง
18,313.05 เฉพาะเจาะจง
6,600.00 เฉพาะเจาะจง
6,420.00 เฉพาะเจาะจง
47,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

PR9000062080388
PR9000062080389
PR9000062080396
PR9000062080034
PR9000062080090

29/8/2019
29/8/2019
30/8/2019
2/8/2019
7/8/2019

-

-

10335
10336
10337
10338
10339
10340
10341

ขออนุมัติทาป้ายไวนิล 2 ป้าย
ขออนุมัติซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 2 รายการ
ขออนุมัติทาป้ายไวนิล 1 ป้าย
ขออนุมัติค่าเช่ารถตู้
ขออุมัตค่าใช้จ่ายโครงการวันไหว้ครู
ขออนุมัติค่าเช่ารถบัส
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายรูปติดใบ ปพ.1 ให้กับ
นักเรียนชั้น ป.6 ,ม.3 และ ม.6 ฯ (IEP)
ขออนุมัติค่าซ่อมเครือ่ งดนตรีไทย
ขออนุมัติล้างเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 7 เครือ่ ง
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ IEP Home and School
Meeting
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ IEP Home and School
Meeting

3,800.00
9,535.00
500.00
6,000.00
26,500.00
12,000.00
3,360.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง
9,535.00 เฉพาะเจาะจง
500.00 เฉพาะเจาะจง
6,000.00 เฉพาะเจาะจง
26,500.00 เฉพาะเจาะจง
12,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,360.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

PR9000062080123
PR9000062080125
PR9000062080124
PR9000062080127
PR9000062080151
PR9000062080126
PR9000062080167

8/8/2019
8/8/2019
8/8/2019
9/8/2019
9/8/2019
9/8/2019
14/8/2019

-

-

4,400.00
3,500.00
12,000.00

4,400.00 เฉพาะเจาะจง
3,500.00 เฉพาะเจาะจง
12,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!
#REF!

PR9000062080217
PR9000062080216
PR9000062080237

16/8/2019
16/8/2019
19/8/2019

-

-

16,320.00

16,320.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080236

19/8/2019

-

-

10342
10343
10344
10345

หน ้า 885

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10346 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุโครงการ Primary Excursion or
Field Trip P.1
10347 ขออนุมัติค่าใช้จ่าย IEP Class Project P.6
10348 ขออนุมัติค่าใช้จ่าย IEP Class Project P.6
10349 ขออนุมัติค่าวารสารประจาเดือนกันยายน 2562
10350 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
การแพทย์เบื้องต้น
10351 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์(ฝ่าย LIP-SAM)
10352 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศโครงการ English
Trip for LIP
10353 ขออนุมัติค่าจัดทาเอกสารคูม่ ือโครงการ English Trip
for LIP
10354 ขออนุมัติจัดทาป้ายไวนิล
10355 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจาปี
การศึกษา 2562
10356 ขออนุมัติค่าป้ายโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจาปี
การศึกษา 2562
10357 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการงามอย่างไทย ไหว้อย่างสาธิต

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
1,620.00
1,620.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
#REF!
PR9000062080291 22/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,000.00
12,000.00
1,900.00
20,635.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง
12,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,900.00 เฉพาะเจาะจง
20,635.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

PR9000062080296
PR9000062080297
PR9000062080397
PR9000062080010

23/8/2019
23/8/2019
30/8/2019
1/8/2019

-

-

8,550.00
48,000.00

8,550.00 เฉพาะเจาะจง
48,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062080060
PR9000062080159

5/8/2019
13/8/2019

-

-

2,250.00

2,250.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080160

13/8/2019

-

-

3,000.00
28,100.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
28,100.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062080012
PR9000062080014

1/8/2019
1/8/2019

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080016

1/8/2019

-

-

1,195.00

1,195.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080017

1/8/2019

-

-

10358 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์โครงการวันแม่แห่งชาติ ปี
การศึกษา 2562
10359 ขออนุมัติซอื้ อาหารว่าง วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

3,400.00

3,400.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080015

1/8/2019

-

-

20,780.00

20,780.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080054

2/8/2019

-

-

10360 ขออนุมัติซอื้ อาหารว่าง วันที่ 5-9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080053

2/8/2019

-

-

10361 ขออนุมัติซอื้ อาหารว่างและเครือ่ งดืม่ ประชุมบุคลากร
ครัง้ ที่ 1/2562
10362 ขออนุมัติจ้างตัดชุดปฏิบัติงาน จานวน 2 รายการ

6,900.00

6,900.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080069

5/8/2019

-

-

#REF!

PR9000062080313

6/8/2019

-

-

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 886

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10363 ขออนุมัติซอื้ สาย HDMI จานวน 25 ชุด
10364 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร วันที่ 19-23 สิงหาคม
พ.ศ. 2562
10365 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.
2562
10366 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหารว่าง วันที่ 19-23
สิงหาคม พ.ศ. 2562
10367 ขออนุมัติซอื้ บัตรบันทึกสุขภาพ จานวน 300 เล่ม
10368 ขออนุมัติจ้างทาป้ายโครงการสือ่ สัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน วันที่ 22-23 ส.ค. 62
10369 ขออนุมัติจ้างทาป้าย จานวน 2 รายการ
10370 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ จานวน 21 รายการ
10371 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการสือ่ สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
ประจาปีการศึกษา 2562
10372 ขออนุมัติซอื้ วัสดุโครงการสือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
วันที่ 22-23 ส.ค. 62
10373 ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์ในการลงทะเบียน โครงการสือ่
สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2562
10374 ขออนุมัติซอื้ วัสดุโครงการสือ่ สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
วันที่ 22-23 ส.ค. 62
10375 ขออนุมัติซอื้ วัสดุโครงการสือ่ สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
วันที่ 22-23 ส.ค. 62
10376 ขออนุมัติซอื้ วัสดุโครงการสือ่ สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
วันที่ 22-23 ส.ค. 62
10377 ขออนุมัติซอื้ วัสดุโครงการสือ่ สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
วันที่ 22-23 ส.ค. 62

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
16,750.05
16,750.05 เฉพาะเจาะจง
90,000.00
90,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
#REF!
PR9000062080082 6/8/2019
#REF!
PR9000062080101 7/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080098

7/8/2019

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080104

7/8/2019

-

-

2,100.00
4,000.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062080111
PR9000062080115

8/8/2019
8/8/2019

-

-

7,800.00
9,999.00
24,200.00

7,800.00 เฉพาะเจาะจง
9,999.00 เฉพาะเจาะจง
24,200.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!
#REF!

PR9000062080112
PR9000062080108
PR9000062080121

8/8/2019
8/8/2019
8/8/2019

-

-

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080119

8/8/2019

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080122

8/8/2019

-

-

26,100.00

26,100.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080113

8/8/2019

-

-

25,210.00

25,210.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080116

8/8/2019

-

-

23,000.00

23,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080118

8/8/2019

-

-

6,950.00

6,950.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080117

8/8/2019

-

-

หน ้า 887

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10378 ขออนุมัติซอื้ วัสดุโครงการสือ่ สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
วันที่ 22-23 ส.ค. 62
10379 ขออนุมัติค่าเช่ารถตูป้ รับอากาศ
10380 ขออนุมัติซอื้ วัสดุโครงการสือ่ สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
วันที่ 22-23 ส.ค. 62
10381 ขออนุมัติซอื้ คลิปหนีบสีดา จานวน 5 รายการ
10382 ขออนุมัติซอื้ อาหารว่างและเครือ่ งดืม่ โครงการสือ่
สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน วันที่ 21 สิงหาคม 2562
10383 ขออนุมัติจัดซือ้ ถ่าน จานวน 3 รายการ
10384 ขออนุมัติซอื้ อาหารว่างและเครือ่ งดืม่ โครงการสือ่
สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
#REF!
PR9000062080133 9/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

6,000.00
1,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062080132
PR9000062080134

9/8/2019
9/8/2019

-

-

3,072.00
55,740.00

3,072.00 เฉพาะเจาะจง
55,740.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062080165
PR9000062080155

13/8/2019
13/8/2019

-

-

3,120.00
94,860.00

3,120.00 เฉพาะเจาะจง
94,860.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062080156
PR9000062080154

13/8/2019
13/8/2019

-

-

10385 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร วันที่ 26-30 สิงหาคม
2562
10386 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหารว่าง วันที่ 26-30
สิงหาคม 2562
10387 ขออนุมัติค่าเช่ารถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
10388 ขออนุมัติค่าเช่ารถตูป้ รับอากาศ
10389 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายกิจกรรมละครวันภาษาไทยแห่งชาติ
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
10390 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายรูปติดใบ ปพ.1 ให้กับ
นักเรียนชั้น ป.6 ,ม.3 และ ม.6 ฯ
10391 ขออนุมัติค่าจ้างกาจัดปลวกและแมลง
10392 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080152

13/8/2019

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080153

13/8/2019

-

-

2,000.00
2,000.00
10,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!
#REF!

PR9000062080161
PR9000062080158
PR9000062080175

13/8/2019
13/8/2019
14/8/2019

-

-

42,350.00

42,350.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080166

14/8/2019

-

-

15,000.00
300.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
300.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062080182
PR9000062080174

14/8/2019
14/8/2019

-

-

10393 ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080173

14/8/2019

-

-

หน ้า 888

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10394 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (นักศึกษาวิชาทหาร)
10395 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารโครงการคัดเลือกและเตรียม
ความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา สู่
การแข่งขัน
10396 ขออนุมัติซอื้ เทปลบ จานวน 6 อัน
10397 ขออนุมัติซอื้ กระดาษถ่ายเอกสาร F4 จานวน 6 รีม
10398 ขออนุมัติจ้างทาป้ายไวนิล จานวน 1 ป้าย
10399 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร วันที่ 2-6 กันยายน
พ.ศ. 2562
10400 ขออนุมัติจัดทาป้ายไวนิล
10401 ขออนุมัติค่าวัสดุโครงการคัดเลือกและเตรียมความ
พร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา สูก่ าร
แข่งขัน
10402 ขออนุมัติค่าเช่ารถตูป้ รับอากาศ
10403 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหารว่าง วันที่ 2-6 กันยายน
พ.ศ. 2562
10404 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งไทยธรรม เครือ่ งบูชาโครงการ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
10405 ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการ Biodiversity Camp

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
26,000.00
26,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
#REF!
PR9000062080171 14/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

3,800.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080196

15/8/2019

-

-

330.00
810.00
3,000.00
90,000.00

330.00 เฉพาะเจาะจง
810.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
90,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

PR9000062080186
PR9000062080185
PR9000062080197
PR9000062080190

15/8/2019
15/8/2019
15/8/2019
15/8/2019

-

-

4,500.00
2,200.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง
2,200.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062080184
PR9000062080195

15/8/2019
15/8/2019

-

-

3,000.00
30,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
30,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062080183
PR9000062080192

15/8/2019
15/8/2019

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080201

16/8/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080229

19/8/2019

-

-

10406 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ Biodiversity Camp
10407 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (นักศึกษาวิชาทหาร)

6,460.00
26,000.00

6,460.00 เฉพาะเจาะจง
26,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062080228
PR9000062080252

19/8/2019
20/8/2019

-

-

10408 ขออนุมัติค่าน้าแข็ง น้าดืม่ และแก้วน้าพลาสติกโครงการ
แข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080294

22/8/2019

-

-

หน ้า 889

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10409 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสีและกรีฑาสี
ประจาปีการศึกษา 2562
10410 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสีและกรีฑาสี
ประจาปีการศึกษา 2562
10411 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาและ
กรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 (สีแดง)
10412 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาและ
กรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 (สีเหลือง)
10413 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาและ
กรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 (สีเขียว)
10414 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาและ
กรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 (สีม่วง)
10415 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาและ
กรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 (สีฟ้า)
10416 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาและ
กรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 (สีชมพู)
10417 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของแต่ละสี โครงการแข่งขัน
กีฬาและกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 (4)
10418 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของแต่ละสี โครงการแข่งขัน
กีฬาและกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 (3)
10419 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของแต่ละสี โครงการแข่งขัน
กีฬาและกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 (2)
10420 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของแต่ละสี โครงการแข่งขัน
กีฬาและกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562
10421 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร โครงการกีฬาและ
กรีฑาสี วันที่ 5 กันยายน 2562
10422 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ปีการศึกษา
2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
91,600.00
91,600.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
#REF!
PR9000062080292 22/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080293

22/8/2019

-

-

27,132.00

27,132.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080310

23/8/2019

-

-

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080315

23/8/2019

-

-

24,724.00

24,724.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080312

23/8/2019

-

-

31,350.00

31,350.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080309

23/8/2019

-

-

32,640.00

32,640.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080311

23/8/2019

-

-

24,460.25

24,460.25 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080308

23/8/2019

-

-

882.75

882.75 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080307

23/8/2019

-

-

47,360.00

47,360.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080305

23/8/2019

-

-

9,603.00

9,603.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080304

23/8/2019

-

-

1,848.00

1,848.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080303

23/8/2019

-

-

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080301

23/8/2019

-

-

34,064.00

34,064.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080314

23/8/2019

-

-

หน ้า 890

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10423 ขอนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร วันที่ 9 - 13 กันยายน
2562
10424 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหารว่าง วันที่ 9 - 13
กันยายน 2562
10425 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์จัดการแข่งขัน
โครงการแข่งขันกีฬาสี และกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
90,000.00
90,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
#REF!
PR9000062080332 26/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080333

26/8/2019

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080337

26/8/2019

-

-

10426 ขออนุมัติค่าสีและวัสดุอุปกรณ์ซ่อมอัฒจันทร์เชียร์
โครงการแข่งขันกีฬาสีและกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080338

26/8/2019

-

-

10427 ขออนุมัติซอื้ กล่องพลาสติก จานวน 27 กล่อง
10428 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษ เอ4 โครงการแข่งขันกีฬาสี
และกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562
10429 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (นักศึกษาวิชาทหาร)

9,990.00
3,600.00

9,990.00 เฉพาะเจาะจง
3,600.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062080363
PR9000062080373

28/8/2019
28/8/2019

-

-

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080365

28/8/2019

-

-

10430 ขออนุมัติค่าจ้างทาป้าย โครงการแข่งขันกีฬาสี และ
กรีฑาสี ปีการศึกษา 2562
10431 ขออนุมัติจัดซือ้ หนังสือพิมพ์ และวารสารเดือนกันยายน
2562
10432 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ จานวน 4 กล่อง
10433 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสาหรับจัดทาของที่ระลึกให้แม่
โครงการวันแม่-สือ่ สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
10434 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุจัดทาของที่ระลึกให้แม่ , กรวย
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่ง
เวทีโครงการวันแม่-สือ่ สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080372

28/8/2019

-

-

3,315.00

3,315.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080391

29/8/2019

-

-

8,000.00
5,784.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,784.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062080385
PR9000062080058

29/8/2019
2/8/2019

-

-

5,216.00

5,216.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080059

2/8/2019

-

-

10435 ขออนุมัติจัดจ้างป้ายสาหรับโครงการวันแม่ -สือ่ สัมพันธ์
บ้านและโรงเรียน

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080057

2/8/2019

-

-

หน ้า 891

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10436 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารโครงการวันแม่ -สือ่ สัมพันธ์
บ้านและโรงเรียน
10437 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งผสมสัญญาณเสียง, ตูล้ าโพงพร้อม
ติดตัง้ และขาตูล้ าโพงผนัง ปรับองศาได้
10438 ขออนุมัติจัดจ้างป้ายไวนิล จานวน 3 ป้าย
10439 ขออนุมัติจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์สาหรับนักเรียนและ
บุคลากรฝ่ายปฐมวัย
10440 ขออนุมัติจัดซือ้ ยาฉีดยุงและแมลงจานวน 15 กระป๋อง
10441 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ายาดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ ชนิดเคมี
แห้ง จานวน 8 เครือ่ ง
10442 ขออนุมัติจัดจ้างย้ายสายไฟเบอร์ออฟติก ของฝ่ายปฐมวัย
10443 ขออนุมัติจัดซือ้ สติกเกอร์ซีทรูสาหรับติดกระจกห้อง
สานักงานฝ่ายปฐมวัย
10444 ขออนุมัติซอื้ ไส้กรอง CTR12'' (CARBON) สาหรับ
เครือ่ งกรองน้า RO
10445 ขออนุมัติจ้างทาโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร จานวน
3 ชุด
10446 ขออนุมัติจ้างซ่อมหลังคา ซ่อมฝ้า อาคารพิบูลสุข 1, 2
ฝ่ายปฐมวัย
10447 ขออนุมัติจัดซือ้ ลูกกุญแจ
10448 ขออนุมัติจ้างเพิ่มระบบกรอง RO ทั้งหมด จานวน 3
เครือ่ ง
10449 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ Canon MP287
10450 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศจานวน 2 เครือ่ ง
10451 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุจัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
560.00
560.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
#REF!
PR9000062080056 2/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

40,400.00

40,400.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080071

5/8/2019

-

-

1,400.00
11,729.36

1,400.00 เฉพาะเจาะจง
11,729.36 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062080139
PR9000062080142

9/8/2019
9/8/2019

-

-

1,605.00

1,605.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080136

9/8/2019

-

-

3,852.00

3,852.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080129

9/8/2019

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080141

9/8/2019

-

-

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080140

9/8/2019

-

-

2,728.50

2,728.50 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080137

9/8/2019

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080135

9/8/2019

-

-

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080163

13/8/2019

-

-

890.00
23,112.00

890.00 เฉพาะเจาะจง
23,112.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062080219
PR9000062080218

16/8/2019
16/8/2019

-

-

802.50
8,800.00

802.50 เฉพาะเจาะจง
8,800.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062080221
PR9000062080220

16/8/2019
16/8/2019

-

-

#REF!

PR9000062080208

16/8/2019

-

-

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 892

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10452 ขออนุมัติจ้างซ่อมอาคารพิบูลสุข 2 จานวน 2 จุด
10453 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารงานประกันคุณภาพ
การศึกษาฝ่ายปฐมวัย
10454 ขออนุมัติจัดซือ้ ตรายางหมึกในตัว 3 อัน
10455 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุจัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่าย
ปฐมวัย
10456 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์โครงการ Mother''s Day
Week
10457 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศโครงการ English day
camp at Safari World Bangkok G.3
10458 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์โครงการ English day
camp at Safari World Bangkok G.3
10459 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเสริมสร้างความรูง้ าน
ทางด้านสาธารณสุข
10460 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์
เดือน ส.ค 2562
10461 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปริน้ เอกสารสีรายวิชา 70242859
10462 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ เดือน
ส.ค 2562
10463 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุป
โครงการเสริมสร้างความรูง้ านทางด้านสาธารณสุข
10464 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ยีห่ ้อ HP
10465 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารเนื้อหาการอบรม
โครงการเสริมสร้างความรูง้ านทางด้านสาธารณสุข

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
9,000.00
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
440.00
440.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
#REF!
PR9000062080247 19/8/2019
#REF!
PR9000062080390 29/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

720.00
900.00

720.00 เฉพาะเจาะจง
900.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!
#REF!

PR9000062080386
PR9000062080387

29/8/2019
29/8/2019

-

-

9,790.00

9,790.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080011

1/8/2019

-

-

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080209

16/8/2019

-

-

260.00

260.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062080204

16/8/2019

-

-

2,180.00

2,180.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR1000062080007

1/8/2019

-

-

400.00

400 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR1000062080012

1/8/2019

-

-

1,220.00

1,220.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062080009

1/8/2019

-

-

12,305.00

12,305.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส

PR1000062080013

1/8/2019

-

-

600.00

600 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062080005

1/8/2019

-

-

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PO1000062080001

2/8/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

1/8/2019

-

-

หน ้า 893

PR1000062080001

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10466 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารเนื้อหาการอบรม
กิจกรรมที่ 2 (วันที่ 25 ส.ค 2562)
10467 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดทาใบประกาศนียบัตร
10468 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งวิทยากร
10469 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึก (กระเช้า)
10470 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกสาหรับวิทยากร
กิจกรรมที่ 2 ทักษะพื้นฐานการบริหารงานการเงินที่
เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข
10471 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแก้วพลาสติกแข็ง,เทียน ใช้ใน
โครงการเสริมสร้างความรูง้ านทางด้านสาธารณสุข
10472 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกให้แก่วิทยากร กิจกรรม
ที่ 2 ทักษะพื้นฐานการบริหารงานสารบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับงานสาธารณสุข
10473 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 70032059
โรคติดเชื้อ
10474 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Hp M2727 (53A)
10475 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถเดินทางไปสารวจพื้นที่
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนัก
จัดการสุขภาพชุมชน กิจกรรมระยะที่ 2
10476 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร ของโครงการส่งเสริม
เรียนรูส้ ศู่ ตวรรษที่ 21 (รุน่ 3)
10477 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุใช้ในโครงการส่งเสริมเรียนรูส้ ู่
ศตวรรษที่ 21 (รุน่ ที่ 3)
10478 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุและสารเคมี ภาควิชาอนามัย
สิง่ แวดล้อม
10479 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการฝึกทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษในการนาเสนองานสิง่ แวดล้อม

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์
PR1000062080003 1/8/2019
2,550.00
5,600.00
1,000.00
800.00

2,550.00 เฉพาะเจาะจง
5,600.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
800 เฉพาะเจาะจง

320.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์
นายสมหวัง ทาประทุม
ร้าน Colette café
ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

PR1000062080004
PR1000062080010
PR1000062080011
PR1000062080008

1/8/2019
1/8/2019
1/8/2019
1/8/2019

-

-

320.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเจียบฮวด

PR1000062080006

1/8/2019

-

-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1000062080002

1/8/2019

-

-

480.00

480.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062080022

5/8/2019

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062080018

5/8/2019

-

-

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายวีระยุทธ ขอบใจ

PR1000062080023

5/8/2019

-

-

150.00

150.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็นเอ็น อีซปี่ ริน๊

PR1000062080016

5/8/2019

-

-

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

PR1000062080017

5/8/2019

-

-

98,228.14

98,228.14 เฉพาะเจาะจง

PO1000062080002

6/8/2019

-

-

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส. ซายน์
อุปกรณ์เคมี
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

PR1000062080020

5/8/2019

-

-

หน ้า 894

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10480 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหนังสือภาษาอังกฤษด้านสิง่ แวดล้อม
,หนังสือเตรียมสอบภาาาอังกฤษ TOEIC TOEFL,
หนังสือไวยากรณ์
10481 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารแบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ เอกสารโครงการ รายงานโครงการและ
เข้าเล่ม
10482 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารประกอบการพัฒนานัก
อนามัยสิง่ แวดล้อมในยุค AEC และเอกสารรายงาน
โครงการ
10483 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมฝ้าและประตู
10484 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถเพื่อรับส่งอาจารย์และ
นิสิตภาควิชาสุขศาสตร์ฯ ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ปทุมธานี ใน
วันที่ 9 ส.ค 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR1000062080019 5/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็นเอ็น อีซปี่ ริน๊

PR1000062080021

5/8/2019

-

-

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062080026

6/8/2019

-

-

11,342.00
15,500.00

11,342.00 เฉพาะเจาะจง
15,500.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008
บริษัท ศรีราชาทัวร์ จากัด

PR1000062080040
PR1000062080029

6/8/2019
6/8/2019

-

-

10485 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์และนิสิต
ภาควิชาสุขศาสตร์ฯ เดินทางศึกษาดูงาน ในวันที่ 8 ส.ค
2562
10486 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปลีย่ นสายเซ็นเซอร์และแจ็ค
เครือ่ งวัดแสงบันทึก HD 450
10487 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Hp 49A
10488 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชาการเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2
10489 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารแบบทดสอบรายวิชา
70031959 โรคไร้เชื้อ
10490 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดทดสอบค่ากรดด่างและคลอรีน

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศรีราชาทัวร์ จากัด

PR1000062080028

6/8/2019

-

-

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง

PR1000062080039

6/8/2019

-

-

7,500.00
6,990.31

7,500.00 เฉพาะเจาะจง
6,990.31 เฉพาะเจาะจง

PR1000062080027
PR1000062080045

6/8/2019
7/8/2019

-

-

1,273.50

1,273.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์
จากัด
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส. ซายน์
อุปกรณ์เคมี
ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062080044

7/8/2019

-

-

331.70

331.70 เฉพาะเจาะจง

8/8/2019

-

-

10491 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชาการเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟูลฟิล แอนด์ ซัพ PR1000062080048
พลาย
บริษัท ทีซี ไซเอนซ์ จากัด
PR1000062080054

8/8/2019

-

-

หน ้า 895

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10492 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกมอบให้แก่สถานที่ให้
ความอนุเคราะห์การจัดโครงการฯ
10493 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถตูล้ งพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสาคัญค้างจ่าย
PR1000062080058 9/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวีระยุทธ ขอบใจ

PR1000062080059

9/8/2019

-

-

10494 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มคูม่ ือค่าย

550.00

550.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอส เอส ซีร็อกซ์

PR1000062080060

9/8/2019

-

-

10495 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 70330859
ปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข
10496 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการสิง่ แวดล้อมและ
ศิลปวัฒนธรรม
10497 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062080056

9/8/2019

-

-

1,570.00

1,570.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

PR1000062080061

9/8/2019

-

-

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR1000062080055

9/8/2019

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062080057

9/8/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

PR1000062080075

14/8/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

PR1000062080077

14/8/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

PR1000062080078

14/8/2019

-

-

2,710.00

2,710.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

PR1000062080079

14/8/2019

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน SP PRINT

PR1000062080071

14/8/2019

-

-

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็นเอ็น อีซปี่ ริน๊

PR1000062080080

14/8/2019

-

-

10498 ขอออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนักจัดการสุขภาพชุมชน
10499 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมสู่
วิชาชีพอนามัยสิง่ แวดล้อม
10500 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการปันน้าใจ ครัง้ ที่ 3
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชนจิตอาสา
10501 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมสร้างเสริมอนามัยุส่
งแวดล้อม โครงการปันน้าใจ ครัง้ ที่ 3
10502 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมนันทนาการและสร้าง
เสริมสุขภาพ โครงการปันน้าใจ ครัง้ ที่ 3
10503 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทาคูม่ ือการส่งเสริมสุขภาพ
โครงการการฝึกงานสุขศึกษาในชุมชน
10504 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารโครงการปันน้าใจ ครัง้ ที่
3

หน ้า 896

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10505 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดทาแผนที่ชุมชน โครงการฝึกงาน
สุขศึกษาในชุมชน
10506 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารสาหรับโครงการเตรียม
ความพร้อมสูว่ ิชาชีพอนามัยสิง่ แวดล้อม
10507 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน
น้า
10508 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึก มอบให้แก่เทศบาง
ตาบลหนองซ้าซาก
10509 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถบัส เดินทางไปจัด
โครงการ ณ พื้นที่เทศบาล ต.หนองซ้าซาก
10510 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหลักสูตร
ภาควิชาสุขศึกษา
10511 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชาการเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2
10512 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 72030259 การ
ปฏิบัติการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
10513 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 72030259
10514 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
70330859 ปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข
10515 ขออนุมัติเบิกเงินค่าผงหมึก 4500S
10516 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึก HP TONER LASER CE-285
10517 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์และนิสิต
ภาควิชาอนามัยสิง่ แวดล้อมเดินทางออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 1 ณ เทศบาลตาบลมาบไผ่
10518 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ จานวน 20 รายการ
10519 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุและสารเคมี ภาควิชาอนามัย
สิง่ แวดล้อม

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,350.00
5,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน SP PRINT
PR1000062080072 14/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062080076

14/8/2019

-

-

1,230.50

1,230.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จากัด PR1000062080070

14/8/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางศิริภรณ์ เดชสุภา

PR1000062080074

14/8/2019

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศรีราชาทัวร์ จากัด

PR1000062080073

14/8/2019

-

-

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062080081

16/8/2019

-

-

2,996.00

2,996.00 เฉพาะเจาะจง

PR1000062080082

19/8/2019

-

-

10,561.97

10,561.97 เฉพาะเจาะจง

PR1000062080083

19/8/2019

-

-

4,912.50
10,539.50

4,912.50 เฉพาะเจาะจง
10,539.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์
จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส. ซายน์
อุปกรณ์เคมี
บริษัท โปรฟาสซิโน จากัด
บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จากัด

PR1000062080084
PR1000062080085

20/8/2019
20/8/2019

-

-

24,075.00
6,955.00

24,075.00 เฉพาะเจาะจง
6,955.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
PR1000062080086
ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.พี. คัลเลอร์ กรุป๊ PR1000062080089

20/8/2019
21/8/2019

-

-

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนกร ยงศรีพิพัฒน์

PR1000062080090

21/8/2019

-

-

12,640.00
49,998.96

12,640.00 เฉพาะเจาะจง
49,998.96 เฉพาะเจาะจง

PR1000062080110
PR1000062080109

22/8/2019
22/8/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส. ซายน์
อุปกรณ์เคมี
หน ้า 897

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10520 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมแนะแนวโรงเรียนและ
กิจกรรมให้ความรูโ้ ครงการเสริมสร้างประสบการณ์
วิชาชีพนักจัดการสุขภาพชุมชน
10521 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมส่วนกลางโครงการ
เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนักจัดการ
สุขภาพชุมชน ระยะที่ 2
10522 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมทาสี โครงการ
เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนักจัดการ
สุขภาพชุมชน
10523 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมโทรทัศน์
10524 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปริน้ สีและเข้าเล่มรายวิชา
70320959
10525 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม SAR ตาม
เกณฑ์ EdPEx
10526 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตัดชุดซาฟารีของพนักงานขับรถ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,026.00
3,026.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
PR1000062080115 23/8/2019

7,744.00

7,744.00 เฉพาะเจาะจง

11,034.00

11,034.00 เฉพาะเจาะจง

3,500.00
1,420.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR1000062080116

23/8/2019

-

-

ร้าน ส.โชคชัย ฮาร์ดแวร์

PR1000062080118

26/8/2019

-

-

3,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,420.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพัฒนา อีเล็คทริค
ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062080120
PR1000062080122

26/8/2019
27/8/2019

-

-

5,289.00

5,289.00 เฉพาะเจาะจง

นายพลากร บุญชู

PR1000062080125

27/8/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ป๋อ-แจ๋ว

PR1000062080124

27/8/2019

-

-

10527 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งประธานกรรมการ
ตรวจประเมินจากบ้านพัก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
มายังคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 2 ก.ย 2562

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนกร ยงศรีพิพัฒน์

PR1000062080127

27/8/2019

-

-

10528 ขออนุมัติเบิกเงินค่าคลิบบอร์ด ภาควิชาสุขศึกษา
10529 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกสาหรับคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน
10530 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกมอบให้แก่หน่วยงานที่
นิสิตภาควิชาสุขศึกษาไปศึกษาดูงาน รายวิชา
73130259

2,063.00
3,500.00

2,063.00 เฉพาะเจาะจง
3,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์ชลบุรี
นายอนุสรณ์ โตศิริ

PR1000062080123
PR1000062080126

27/8/2019
27/8/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน Colette café

PR1000062080128

27/8/2019

-

-

หน ้า 898

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10531 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera Tk-174
10532 ขออนุมัติจ้างเหมาย้ายและติดตัง้ ตูส้ ัญญาณอินเตอร์เน็ต
พร้อมอุปกรณ์
10533 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์ประปา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,400.00
6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
PR1000062080135 29/8/2019
50,600.00

50,600.00 เฉพาะเจาะจง

263.00

263.00 เฉพาะเจาะจง

10534 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว

6,750.00

6,750.00 เฉพาะเจาะจง

10535 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ายาทาควันเพื่อใช้กับเครือ่ งทาควัน
ประกอบการจัดกิจกรรมการแสดงต่าง ๆในการเรียน
การสอน
10536 ขออนุมัติจ้างเหมาบริหารรถยนต์

3,000.00

10537 ขออนุมัติจ้างเหมาฉาบปูนปิดรอยแตกกาแพงอาคาร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3
10538 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสารจัดทารูปเล่มหลักสูตรเพื่อ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรฯ
10539 ขออนุมัติโครงการฝึกทักษะปฏิบัติด้านการแสดงดนตรี
จ้างเหมาเรียบเรียงเสียงประสาน
10540 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว

10541 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร+เข้าเล่มเอกสารประกอบ
โครงการ
10542 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร+เข้าเล่มงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์/ราคาที่ตก PR4200062080012
ลงจ้าง 50,600 บาท
ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาที่ตกลงซือ้
PR4200062080011
263 บาท
บริษัทสยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)/ PR4200062080015
ราคาที่ตกลงซือ้ 6,608 บาท

1/8/2562

-

-

1/8/2562

-

-

5/8/2562

-

-

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชยพล ทองนพคุณ/ราคาที่ตกลง PR4200062080021
ซือ้ 3,000 บาท

8/8/2562

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR4200062080019

8/8/2562

-

-

4,900.00

4,900.00 เฉพาะเจาะจง

PR4200062080022

9/8/2562

-

-

7,600.00

7,600.00 เฉพาะเจาะจง

PR4200062080024

13/8/2562

-

-

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR4200062080025

14/8/2562

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR4200062080032

16/8/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR4200062080028

16/8/2562

-

-

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายบุญส่ง คาพืช/ราคาที่ตกลงจ้าง
5,000 บาท
นายสมพร แสงอ่อน/ราคาที่ตกลง
จ้าง 4,900 บาท
นายสมบูรณ์ เพชรบารุง/ราคาที่ตก
ลงจ้าง7,600 บาท
นายอลงกรณ์ษิญ เจริญสรรพ์/ราคาที่
ตกลงจ้าง18,000 บาท
บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน )/ราคาที่ตกลงซือ้ 8,212.99
บาท
นายไพรเดช สุทธิเรือง/ราคาที่ตกลง
จ้าง 2,000 บาท
นายไพรเดช สุทธิเรือง/ราคาที่ตกลง
จ้าง 6,500 บาท

PR4200062080033

19/8/2562

-

-

หน ้า 899

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10543 ขออนุมัติจ้างเหมาออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์คณะ
ดนตรีและการแสดง
10544 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาไม้สาหรับรองถ้วยรางวัลพร้อม
แผ่นจารึกหนังสือ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/ราคาที่ตกลง PR4200062080036 21/8/2562
จ้าง 10,000 บาท
11,050.00
11,050.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ หิรัญกร (คณะ
PR4200062080038 23/8/2562
บุคคล)/ราคาที่ตกลงจ้าง 11,050 บาท

10545 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุหมึกเลเซอร์เครือ่ งพิมพ์สี

45,600.00

45,600.00 เฉพาะเจาะจง

10546 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาชุดเครือ่ งสังเวยในงาน
บวงสรวงองค์พระพิฆเนศปางนฤตยะ
10547 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนและวัสดุสานักงาน

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

28,820.17

28,820.17 เฉพาะเจาะจง

110.00

110.00 เฉพาะเจาะจง

10549 ขออนุมัติจัดซือ้ ถังน้ายาเคมีดับเพลิงและน้ายาเคมี
ดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง
10550 ขออนุมัติจัดซือ้ น้าดืม่ แบบถ้วย

18,150.00

18,150.00 เฉพาะเจาะจง

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

10551 ขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งเวทีในงานประกวดขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยครัง้ ที่
21
10552 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ ง
ดนตรีเฟรนฮอร์น

30,000.00

30,000 เฉพาะเจาะจง

10,500.00

2,310.00

10548 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ-กระดาษถ่ายเอกสาร

10553 ขออนุมัติจัดซือ้ หลอดไฟแบบนีออนและแบบLED

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/ราคาที่ตกลง
ซือ้ 45,600 บาท
ร้านครัวกุ๊กติก๊ /ราคาที่ตกลงจ้าง
50,000 บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)/
ราคาที่ตกลงซือ้ 28,820.17 บาท
บริษัทบัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด/
ราคาที่ตกลงซือ้ 110 บาท
นายกตัญญู อยูเ่ จริญ/ราคาที่ตกลงซือ้
18,150 บาท
ร้านบรีสสาย 2/ราคาที่ตกลงซือ้
3,600 บาท
นายวิโรจน์ รวบรวม/ราคาที่ตกลง
จ้าง 30,000 บาท

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

PR4200062080040

23/8/2562

-

-

PR4200062080044

26/8/2562

-

-

PR4200062080046

26/8/2562

-

-

PR4200062080043

26/8/2562

-

-

PR4200062080041

26/8/2562

-

-

PR4200062080047

27/8/2562

-

-

PR4200062080051

28/8/2562

-

-

10,500 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด บราสมิวสิค รีแพร์ PR4200062080052
โมดิฟายด์แอนด์ซัพพลายส์บาย
บอยซ์/ราคาที่ตกลงจ้าง 10,500 บาท

28/8/2562

-

-

2,310.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านประโยชน์การไฟฟ้า/ราคาที่ตกลง PR4200062080053
ซือ้ 2,310 บาท

28/8/2562

-

-

หน ้า 900

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10554 ขออนุมัติเช่าระบบแสง-เสียงเพื่อใช้ในงานประกวดขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 21
10555 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายทอดสดในงานประกวดขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยครัง้ ที่
21
10556 ขออนุมัติจ้างเหมาปรับพื้นที่และเดินระบบท่อบาบัดน้า
เสียใหม่บริเวณอาคารคณะดนตรีและการแสดง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
58,200.00 58,200.00 เฉพาะเจาะจง นายชยพล ทองนพคุณ/ราคาที่ตกลง PR4200062080049 28/8/2562
เช่า 58,200 บาท

4,200.00

นายชญานนท์ แม้นเผือ/ราคาที่ตก
ลงจ้าง 20,000 บาท

-

-

28/8/2562

-

-

4,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมพร โพธิเ์ งิน/ราคาที่ตกลงจ้าง PR4200062080059
4,200 บาท

29/8/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR4200062080057

29/8/2562

-

-

68,181.26

68,181.26 เฉพาะเจาะจง

PR4200062080058

29/8/2562

-

-

10559 ขอเสนอซือ้ วัสดุสานักงาน สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ของสานักงานภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะ
ศึกษาศาสตร์

2,024.00

2,024.00 เฉพาะเจาะจง

นายณัฐจักร์ นนท์วัฒนรัตน์/ราคาที่
ตกลงซือ้ 2,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอป
เม้นท์/ราคาที่ตกลงจ้าง 68,181.26
บาท
ร้านศึกษาภัณฑ์ชลบุรี

PR0900062080018

1/8/2562

-

-

10560 ขออนุมัติค่าจ้างเหมารถตู้ รับ -ส่ง อาจารย์และนิสิตทุน
โครงการ สควค. รุน่ 6 เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศ วันที่
6-9 ส.ค. 62 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จ.นครราชสีมา

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายประกิจ ท้วมพงษ์

PR0900062080014

1/8/2562

-

-

10561 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ ภาควิชาการจัดการ
เรียนรู้ เนื่องจากเครือ่ งปรับอากาศไม่เย็น จาเป็นต้อง
ซ่อมเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

5,082.50

5,082.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900062080017

1/8/2562

-

-

10558 ขออนุมัติจ้างเหมาในการเปลีย่ นพื้นที่นั่งชมการแสดงใน
ห้องการแสดงอาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและการแสดง

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

ข้อเสนอแนะ

PR4200062080050

10557 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุประกอบคอมพิวเตอร์

20,000.00

ปัญหำและอุปสรรค

หน ้า 901

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10562 ขอเสนอซือ้ น้ามันดีเซล เติมน้ามันรถกระบะ ผบ 8461
ชลบุรี เพื่อใช้รถในการเดินทางไปรับส่งเอกสารใน
หน่วยงานมหาวิทยาลัย และรับพัสดุที่ไปรษณีย์ภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
200.00
200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร
PR0900062080022 2/8/2562

10563 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งพิมพ์ HP Laserjet P2035 (เลข
ครุภัณฑ์ 551500201000030) เนื่องจากเครือ่ งพิมพ์ไม่
สามารถปริน้ ออกมาได้ และกระดาษติดเครือ่ ง
จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

10564 ขอเสนอซือ้ แผ่น PVCสูญญากาศ สาหรับติดกระจกห้อง
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 1 ช่วยลดความร้อนจาก
แสงแดด ป้องกัน UV และบังสายตาจากภายนอก

858.00

858.00 เฉพาะเจาะจง

10565 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ ห้องเรียน 508
เนื่องจากเครือ่ งปรับอากาศอยูใ่ นระหว่างการซ่อมได้มี
นิสิตเปิดใช้งานจึงทาให้ใบพัดไหม้ จาเป็นต้องซ่อม
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

1,819.00

10566 ขอเสนอจ้างทาความสะอาด และซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ
เนื่องจากไม่เย็น สกปรก มีลมร้อนออกมา ต้องล้างทา
ความสะอาด และพบว่าน้ายาแห้ง มีรอยรัว่ จึง
จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
10567 ขอเสนอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์สี เนื่องจากหมึกหมด
จาเป็นต้องใช้พิมพ์เอกสารราชการต่าง ๆ ของภาควิชา
การจัดการเรียนรู้

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0900062080026

5/8/2562

-

-

โฮมโปร ชลบุรี

PR0900062080028

5/8/2562

-

-

1,819.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900062080025

5/8/2562

-

-

18,618.00

18,618.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900062080027

5/8/2562

-

-

24,120.00

24,120.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0900062080029

6/8/2562

-

-

หน ้า 902

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10568 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศภาควิชาการบริหาร
การศึกษา (เลขครุภัณฑ์ 5301014010428) เนื่องจาก
เครือ่ งปรับอากาศเปิดไม่ติด พบว่าเกิดจากระบบไฟฟ้า
เครือ่ งปรับอากาศขัดข้อง จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้งานได้
ตามปกติ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,337.50
1,337.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด
PR0900062080039 7/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10569 ขอเสนอจ้างทาตรายาง ชื่อ -ตาแหน่งคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพาได้แต่งตัง้
ผูร้ ักษาการแทนอธิการบดีฯ จึงต้องเปลีย่ นตาแหน่งลง
นามของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อใช้ตรายางในการ
ลงนามหนังสือราชการต่าง ๆ

1,048.60

1,048.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

PR0900062080042

7/8/2562

-

-

10570 ขออนุมัติทาความสะอาด และซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เนื่องจาก
แอร์มีฝนุ่ อุดตัน ไม่เย็น และอุปกรณ์เปิดปิด ปรับ
อุณหภูมิชารุด

4,173.00

4,173.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900062080046

8/8/2562

-

-

10571 ขอเสนอซือ้ สายสัญญาณ RGB เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณ
จากโปรเจ็คเตอร์ไปยังอุปกรณ์ส่งสัญญาณ เนื่องจาก
ของเดิมชารุดเสือ่ มสภาพ
10572 ขอเสนอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียนคณะศึกษาศาสตร์
เพื่ออานวยความสะดวกในการเรียนการสอน เนื่องจาก
ของเดิมชารุด เสือ่ มสภาพตามอายุการใช้งาน

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0900062080045

8/8/2562

-

-

14,750.00

14,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0900062080048

8/8/2562

-

-

10573 ขอเสนอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ สาหรับใช้พิมพ์เอกสา
ราชการต่าง ๆ ของภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
10574 ขอเสนอซือ้ หมึกพิมพ์ เพื่อใช้พิมพ์เอกสารราชการต่าง ๆ
ของภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะ
ศึกษาศาสตร์

8,800.00

8,800.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0900062080044

8/8/2562

-

-

6,150.00

6,150.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ไอที อินเตอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์

PR0900062080080

14/8/2562

-

-

หน ้า 903

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10575 ขอเสนอจ้างทาความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ ภาควิชา
บัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ
เป็นการประหยัดไฟ และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,889.00
2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด
PR0900062080081 15/8/2562

10576 ขอเสนอจัดทาเล่มวารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่
2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพื่อใช้
เผยแพร่ผลงานและใช้ประโยชน์ทางวิชาการ

30,923.00

30,923.00 เฉพาะเจาะจง

10577 ขอเสนอซือ้ หมึกพิมพ์ เพื่อใช้พิมพ์เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนของอาจารย์ประจาสาขาวิชาพลศึกษา
และเอกสารราชการต่าง ๆ ของสานักงานจัดการศึกษา

2,480.00

2,480.00 เฉพาะเจาะจง

10578 ขออนุมัติจัดทาเล่มวารสารการศึกษาและการพัฒนา
สังคม ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อใช้
เผยแพร่ผลงานและใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
10579 ขอเสนอซือ้ หมึกพิมพ์ สาหรับใช้พิมพ์เอกสาร
ประกอบการทาวารสาร e-Journal of Education
Studies Burapha university
10580 ขอเสนอซือ้ ไมโครโฟน TOA สาหรับใช้ในห้องเรียนของ
คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อสะดวกในการเรียนการสอนของ
อาจารย์ เนื่องจากของเดิมชารุดเสือ่ มสภาพ

18,618.00

10581 ขอเสนอซือ้ Harddisk SSD เพื่อเพิ่มความเร็วในการ
เข้าถึงข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ในห้องเรียน QS1-303A,
305A, 403A

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

PR0900062080083

15/8/2562

-

-

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0900062080086

15/8/2562

-

-

18,618.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต เทคโนโลยี ดี
เวลลอปเมนท์ จากัด

PR0900062080090

15/8/2562

-

-

15,600.00

15,600.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0900062080091

15/8/2562

-

-

11,770.00

11,770.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเทนเมนท์ PR0900062080087
จากัด

15/8/2562

-

-

4,650.00

4,650.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

15/8/2562

-

-

หน ้า 904

PR0900062080085

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10582 ขอเสนอจ้างทาป้ายและตรายางโลโก้มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อนาป้ายอะคริลิคใส eJES ติดหน้าห้องสานักงาน
ภาควิชาฯ (QS1-407) ป้ายอะคริลิค e-Journal of
Education Studies Burapha University ติดหน้า
ห้องทางานของกองบรรณาธิการ และตรายางโลโก้
มหาวิทยาลัยบูรพา นามาประทับตราบนหนังสือตอบ
รับการตีพิมพ์วารสาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,675.00
2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด
PR0900062080092 16/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10583 ขอเสนอซือ้ อุปกรณ์การเรียนการสอน สาหรับใช้
ประกอบการเรียนการสอนให้นิสิตในรายวิชา
40740259, 40710162 ของภาควิชาการจัดการเรียนรู้
คณะศึกษาศาสตร์

10,098.00

10,098.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บ้านจิปาถะ

PR0900062080097

16/8/2562

-

-

10584 ขอเสนอซ่อมแซม หลังคาหน้าคณะหลุด แผ่นระแนง
ป้ายชื่อคณะหลุด กระจกชั้น 4แตก เนื่องจากฝนตก ลม
แรง รือ้ และเปลีย่ นกระเบื้องยางห้อง สนง. คณบดี
เพราะพื้นหลุด เดินสะดุด จาเป็นต้องซ่อม

15,836.00

15,836.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008

PR0900062080154

26/8/2562

-

-

10585 ขอเสนอซือ้ กระดาษ A4 80g เพื่อสาหรับให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา เบิกวัสดุใช้ใน
หน่วยงานสาหรับใช้ถ่ายเอกสาร และปริน้ เอกสาร
ราชการต่าง ๆ

65,280.00

65,280.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด

PO0900062080001

26/8/2562

-

-

10586 ขออนุมัติซอื้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ เพื่อใช้จัดพิมพ์เอกสาร
ราชการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ภายในสานักงานคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0900062080157

26/8/2562

-

-

หน ้า 905

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10587 ขอเสนอซือ้ วัสดุ ป้ายอินเด็กซ์พลาสติก ใช้คนั่ สมุดบัญชี
การเงิน พัสดุ, ถ่านอัลคาไลน์ AA ใส่ไมโครโฟน
ห้องเรียนห้องประชุม และการดาษสี 80g สาหรับใช้ป
ริน้ เอกสารสามมิติของฝ่ายการเงินและพัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,190.00
4,190.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล
PR0900062080155 26/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10588 ขอเสนอซือ้ Harddisk เพื่อเพิ่มความเร็วในการเข้าถึง
ข้อมูลของคอมพิวเตอร์ และป้องกันข้อมูลสาคัญของ
งานแผนและประกันคุณภาพสูญหาย
10589 ขอเสนอค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เพื่อใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะศึกษาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 สาหรับส่ง
ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ และมหาวิทยาลัยบูรพา

8,100.00

8,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0900062080165

27/8/2562

-

-

2,852.00

2,852.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสดใส ก๊อบปี้

PR0900062080164

27/8/2562

-

-

10590 ขออนุมัติซอื้ กระดาษเช็ดมือชนิดแผ่น สาหรับใช้เช็ดมือ
ในห้องน้าอาจารย์ของอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา
10591 ขอเสนอซือ้ ปากกาเพ้นท์, โฟสต์อิท และสเปรย์ปรับ
อากาศ ปากกาเพ้นท์ ใช้เขียนครุภัณฑ์ของคณะฯ,โฟสต์
อิท ใช้คนั่ หน้าเอกสารต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ สนง.คณบดี
, สเปรย์ปรับอากาศ ใช้กาจัดกลิน่ ไม่พึ่งประสงค์ , สเปรย์
กาจัดยุงมดแมลงสาบ ใช้ป้องกันกาจัดยุง แมลงสาบ
สนง.คณบดี และห้องครัวคณะศึกษาศาสตร์

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์ PR0900062080163
เทรด

27/8/2562

-

-

3,418.13

3,418.13 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0900062080187

29/8/2562

-

-

10592 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งสารองไฟฟ้า เนื่องจากเครือ่ งสารอง
ไฟเก็บไฟไม่อยู่ ในหน่วยงายมีไฟตกและดับบ่อย
จาเป็นต้องซ่อม (เลขครุภัณฑ์ 571500801000262,
601500801000243)

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายยุทธภูมิ ปานสวัสดิ์

PR0900062080188

29/8/2562

-

-

หน ้า 906

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10593 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งโทรสาร สนง.คณบดี ไม่สามารถรับส่ง แฟกซ์ได้ เนื่องจากแถบรับ-ส่งสัญญาณเสีย
จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้งานได้ตามปกติ (หมายเลข
5201006010039)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,890.00
2,890.00 เฉพาะเจาะจง ที แอนด์ ที ออฟฟิศ ซัพพลาย
PR0900062080186 29/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10594 ขอเสนอซือ้ หลอดไฟ เพื่อซ่อมบารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแสง
สว่างในห้องเรียน สานักงานและห้องประชุมภายใน
คณะศึกษาศาสตร์ เนื่องจากของเดิมหมด
10595 ขอเสนอจ้างเหมาเดินกล่องกันฟ้าผ่าสายสัญญาณ
โทรศัพท์ เครือ่ งโทรสาร ห้อง สนง.ชั้น2 เพื่อป้องกัน
เวลาฟ้าลงจะทาให้กระแสเกินเข้าเครือ่ งโทรสาร ทาให้
แถบรับ-ส่งสัญญาณเสียหาย

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านประโยชน์การไฟฟ้า

PR0900062080190

29/8/2562

-

-

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายยุทธภูมิ ปานสวัสดิ์

PR0900062080192

30/8/2562

-

-

10596 ขออนุมัติจัดซือ้ กาวยางมะตอย จีเอฟ-8 จานวน 1 กป

620.00

620.00 เฉพาะเจาะจง

ไพรเวชค้าวัสดุ

PR0206062080031

2/8/2019

-

-

10597 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 2 รายการ
10598 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ในโครงการ จานวน 1 งาน

10,030.00
1,200.00

10,030.00 เฉพาะเจาะจง
1,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR0206062080030
PR0206062080082

2/8/2019
7/8/2019

-

-

10599 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายไวนิลและป้ายแสตนดี้ จานวน 2
รายการ
10600 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 3
รายการ
10601 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ HP LaserJet CF230A
1 กล่อง
10602 ขออนุมัติจัดซือ้ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ 2 รายการ
10603 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมระบบเบรคเกอร์ไฟฟ้า ของหอพัก
กองกิจการนิสิต 1 จานวน 1 งาน
10604 ขออนุมัติจัดจ้างทาใบประกาศนียบัตรพิมพ์โลโก้ปั้ม
ทองเค จานวน 1,000 ใบ
10605 ขออนุมัติจัดจ้างทาตรายาง 5 รายการ (9 อัน)

29,700.00

29,700.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206062080081

7/8/2019

-

-

10,100.00

10,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คีรีแสนดี จากัด

PR0206062080108

9/8/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062080134

13/8/2019

-

-

21,000.00
12,560.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง
12,560.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุมารี เนื่องจานงค์
นางสาวสุมารี เนื่องจานงค์

PR0206062080129
PR0206062080127

13/8/2019
13/8/2019

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชลบุรีการพิมพ์

PR0206062080121

13/8/2019

-

-

1,730.00

1,730.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 907
นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์

PR0206062080133

13/8/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10606 ขออนุมัติจัดซือ้ สายชาร์ทแบตเตอรี่ I-pad และ
อแดปเตอร์-I-pad จานวน 2 รายการ
10607 ขออนุมัติจัดซือ้ รีโมทควบคุมการทางานระยะไกล 1 ตัว

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,760.00
2,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จากัด
PR0206062080132 13/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

1,250.00

1,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062080131

13/8/2019

-

-

12,500.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062080148

14/8/2019

-

-

1,284.00
19,848.50

1,284.00 เฉพาะเจาะจง
19,848.50 เฉพาะเจาะจง

ณัฐแอร์
บริษัท คีรีแสนดี จากัด

PR0206062080141
PR0206062080143

14/8/2019
14/8/2019

-

-

10611 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
จานวน 2 เครือ่ ง
10612 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึกแจกให้กับนิสิต จานวน 1 งาน

5,200.00

5,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062080145

14/8/2019

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด

PR0206062080241

19/8/2019

-

-

10613 ขออนุมัติจัดจ้างทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ พิมพ์ เอ4
กระดาษการ์ดอาร์ต ขนาด 130 แกรม พิมพ์ 4 สี พร้อม
งานออกแบบ จานวน 2,000 แผ่น
10614 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายสแตนดีแ้ ละสติกเกอร์ จานวน 2
งาน
10615 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ายาล้างจาน 12 แพ็ค
10616 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ในโครงการ จานวน 1 งาน

10,200.00

10,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

PR0206062080242

19/8/2019

-

-

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คีรีแสนดี จากัด

PR0206062080236

19/8/2019

-

-

1,000.00
1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR0206062080243
PR0206062080239

19/8/2019
19/8/2019

-

-

10617 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ Brother จานวน 2 งาน

12,170.00

12,170.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062080246

20/8/2019

-

-

10618 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จานวน
1 งาน
10619 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายอะคริลิค และสติกเกอร์ไดคัท
จานวน 2 งาน

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062080248

20/8/2019

-

-

1,605.00

1,605.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด/
ร้านทวีกิจ หนองมน
บริษัท คีรีแสนดี จากัด

PR0206062080247

20/8/2019

-

-

10608 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 5 เครือ่ ง
10609 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ 1 เครือ่ ง
10610 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายพื้นที่ปลอดบุหรี่ จานวน 2 งาน
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10620 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายไวนิล 3 ป้ายและค่าปริน้ งาน
เอกสารประชาสัมพันธ์ จานวน 2 งาน
10621 ขออนุมัติจัดซือ้ ขวดอลูมิเนียม 200 ขวด จานวน 1 งาน
10622 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครือ่ ง
10623 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุโครงการ กระดาษถ่ายเอกสาร A4
80 gm ไอเดีย แพ็ค 5 รีม จานวน 8 แพ็ค
10624 ขออนุมัติจัดซือ้ พัดลม 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ชลบุรีอาร์ตมีเดีย จากัด/ ร้านมาย PR0206062080250 20/8/2019
ก๊อปปี้
15,000.00
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิฆัมพร ลิม้ สกุล
PR0206062080249 20/8/2019
3,290.00
4,479.96

3,290.00 เฉพาะเจาะจง
4,479.96 เฉพาะเจาะจง

49,040.00

49,040.00 เฉพาะเจาะจง

ที แอนด์ ที ออฟฟิศ ซัพพลาย
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

PR0206062080294
PR0206062080296

22/8/2019
22/8/2019

-

-

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด PO0206062080010

22/8/2019

-

-

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
นางสาวภารดี ศิริมาสกุล
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062080322
PR0206062080326
PR0206062080353

27/8/2019
27/8/2019
28/8/2019

-

-

10625 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 6 รายการ
10626 ขออนุมัติจัดซือ้ ไส้กรองหยาบ จานวน 12 อัน
10627 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ HP LaserJet จานวน 3
กล่อง
10628 ขออนุมัติซอื้ ตุง้ ติง้ (เข็มเกียรติยศ) 1 งาน

8,683.47
1,800.00
6,840.00

8,683.47 เฉพาะเจาะจง
1,800.00 เฉพาะเจาะจง
6,840.00 เฉพาะเจาะจง

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

R&M Clothings

PR02060620800320 19/8/2019

-

-

10629 ขออนุมัติจ้างทาโล่อะคิลิคพร้อมกล่อง 1 งาน
10630 ขออนุมัติซอื้ เสือ้ โปโลสีเหลืองมีกระเป๋าสกรีน 1 งาน

10,000.00
10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิว ชลิตาถ้วยรางวัล จากัด
นางสาวธัญญรัตน์ ปฐมพงศ์นิติกร

PR0206062080253
PR0206062080252

20/8/2019
20/8/2019

-

-

10631
10632
10633
10634
10635
10636

3,000.00
21,225.00
1,317.00
15,000.00
1,123.50
1,530.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
21,225.00 เฉพาะเจาะจง
1,317.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,123.50 เฉพาะเจาะจง
1,530.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโชคถาวร (แป้น)
บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
บริษัท ทูบี ครีเอชั่น จากัด
บริษัท โฮ่โกะ เพรส จากัด
ไทยสยามดิจิตอล

PR0206062080254
PR0206062080259
PR0206062080282
PR0206062080283
PR0206062080284
fPR0206062080291

20/8/2019
20/8/2019
22/8/2019
22/8/2019
22/8/2019
22/8/2019

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน 18

PR0206062080338/6 27/8/2019
2

-

-

ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก 1 งาน
ขออนุมัติจ้างทาหนังสือถอดบทเรียน 150 เล่ม
ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 1 งาน
ขออนุมัติเช่าห้องสัมมนา 2 วัน
ขออนุมัติซอื้ กระดาษเกียรติบัตรและพิมพ์ 1 งาน
ขออนุมัติซอื้ กรอบใส่เกียรติบัตร 1 งาน

10637 ขออนุมัติเช่าเครือ่ งปั่นไฟ 1 งาน
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10638 ขออนุมัติเช่าเหมาเวที เฟรชชี่ 1 งาน
10639 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจัดทานิทรรศการ เฟรชชี่ 1 งาน
10640 ขออนุมัติจ้างบันทึกวีดีโอ เฟรชชี่ 1 งาน
10641 ขออนุมัติจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ เฟรชชี่ 1 งาน
10642 ขออนุมัติเช่าเต็นท์โค้ง เฟรชชี่ 1 งาน
10643 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถตู้ 1 คัน
10644 ขออนุมัติซอื้ ยาและเวชภัณฑ์ ถอนสมอ 1 งาน
10645 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน 1 งาน
10646 ขออนุมัติซอื้ ชั้นวางเอนกประสงค์ 2 ตัว

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
64,200.00
64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หน้าม่าน จากัด
PR0206062080339/6 27/8/2019
2
14,000.00
14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน DD การค้า
PR0206062080342/6 28/8/2019
2
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงวุฒิ บุญญเมธานันท์
PR0206062080343/6 28/8/2019
2
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บีเอสเอ
PR0206062080344/6 28/8/2019
2
18,000.00
18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เต็นท์พีพี ผ้าใบ จก
PR0206062080345/6 28/8/2019
2
2,700.00
2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธการ จุลสารวล
PR0206062080355 28/8/2019
1,200.00
1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีฟาร์มาซี
PR0206062080337/6 27/8/2019
2
500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่น เนอรี่ จากัด
PR0206062080336/6 27/8/2019
2
21,000.00
21,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ PR0206062080325 27/8/2019

10647 ขอจัดจ้างซ่อมเครือ่ งบันทึกภาพและกล้องวงจรปิด
10648 ขอจัดซือ้ วัสดุ เพื่อใช้ในการจัดทางานในสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
10649 ขอจัดซือ้ น้ามันเชื้อเพลิง ประจาเดือนสิงหาคม 2562

32,100.00
9,600.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง
9,600.00 เฉพาะเจาะจง

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

10650 ขอจัดซือ้ กระดาษเพื่อใช้ในการจัดทางานในคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
10651 ขอจัดซือ้ วัสุดุ สาขานิเทศศิลป์ จานวนเงิน 4,990 บาท
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ 3,852 บาท และจ้างเหมา
บริการเดินสายLan 5,350 บาท, ซ่อมเครือ่ งคอม
สานักงาน 3,959 บาท

4,922.00

4,922.00 เฉพาะเจาะจง

18,151.00

18,151.00 เฉพาะเจาะจง

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นิวทาวน์ เทคนิค
ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส

PR0800062080008
PR0800062080007

1/8/2019
1/8/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร ,
บริษัทบางจากกรีนเนต จากัด
บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
นิวทาวน์ เทคนิค

PR0800062080005

1/8/2019

-

-

PR0800062080006

1/8/2019

-

-

PR0800062080012

2/8/2019

-

-
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10652 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดทางานและซ่อมแซม
ระบบท่าประปาและไฟฟ้าภายในอาคารคณะศิลปกรรม
ศาสตร์
10653 ขอจัดจ้างซ่อมแซมระบบสายไฟฟ้า อาคารเซรามิกส์
10654 ขอจัดซือ้ วัสดุสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
10655 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดทางานในสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
10656 ขอจัดซือ้ แก๊ส เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์
10657 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหลักสูตร
10658 ขอจัดจ้างเหมาทาความสะอาดห้องพักรับรองคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ณ อาคารมีชัย ฤชุพันธุ์ ห้อง 203
สาขานิเทศศิลป์
10659 จัดซือ้ เครือ่ งสแกนนิ้ว สาหรับบันทึกเวลาเข้าออกของ
พนักงานศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
10660 จัดซือ้ ข้าวกล่อง สาหรับจัดเลีย้ งอาหารกลางวันของ
พนักงาน วันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2562
10661 จ้างซ่อมเปลีย่ น CTC union Fom Modem รุน่
Fmux04-DC/SC015 ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
มหาวิทยาลัยบูรพา
10662 สัง่ ซือ้ ตรายาง ใช้สแตมป์ในงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
10663 ซือ้ ป้ายสติก๊ เกอร์ A3 เพื่อติดประกาศโปรดระวัง
บริเวณด้านหน้าของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
19,500.75
19,500.75 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.เค.ฮาร์ดแวร์
PR0800062080014 2/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุมารี เนื่องจานงค์

PR0800062080013

2/8/2019

-

-

9,320.03
399.00

9,320.03 เฉพาะเจาะจง
399.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ร้าน BIG Tiger

PR0800062080081
PR0800062080084

21/8/2019
23/8/2019

-

-

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิชสินีพาณิชย์

PR0800062080083

23/8/2019

-

-

714.00
350.00

714.00 เฉพาะเจาะจง
350.00 เฉพาะเจาะจง

นายไพรเดช สุทธิเรือง
นางสาวปิยะนันท์ มาตแม้น

PR0800062080085
PR0800062080086

23/8/2019
23/8/2019

-

-

6,955.00

6,955.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ตงิ้
จากัด

PR0217062080002

6/8/2562

-

-

20,400.00

20,400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านป้าพึง

PR0217062080012

14/8/2562

-

-

35,310.00

35,310.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อธิ คอร์ปอเรชั่น จากัด

PR0217062080022

23/8/2562

-

-

870.00

870.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านป้ายจ๋า

PR0217062080020

23/8/2562

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านป้ายจ๋า

PR0217062080023

23/8/2562

-

-

หน ้า 911

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10664 จ้างซ่อมฟุตวาล์ว Foot Valve ภายในอาคารศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
19,795.00
19,795.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008
PR0217062080021 23/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10665 ค่าเครือ่ งถ่ายเอกสารเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
10666 จัดซือ้ ข้าวกล่อง สาหรับจัดเลีย้ งอาหารกลางวัน
พนักงานภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัย
บูรพา
10667 จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมตกแต่งกิ่งไม้ บริเวณด้านหน้า
ในสวนและบริเวณรอบๆ ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรม

4,000.00
2,720.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,720.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
ร้านป้าพึง

PR0217062080026
PR0217062080025

26/8/2562
26/8/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอนุกร ตะดอน

PR0217062080028

29/8/2562

-

-

10668 ซือ้ น้ามันดีเซลสาหรับเติมเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้าและเครือ่ ง
ปั๊มดับเพลิง
10669 สัง่ ซือ้ ตรายางเพื่อใช้ประทับลงบนเอกสาร สาหรับ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ
10670 ซือ้ ยาเวชภัณฑ์สาหรับพนักงานศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

9,920.00

9,920.00 เฉพาะเจาะจง

PR0217062080027

29/8/2562

-

-

490.00

490.00 เฉพาะเจาะจง

ปั๊ม ปตท.หนองมน (วงค์ทรายทอง
จากัด)
ร้านป้ายจ๋า

PR0217062080031

29/8/2562

-

-

770.00

770.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านคลังยา บางแสน

PR0217062080029

29/8/2562

-

-

10671 ขออนุมัติจัดจ้างและจัดทาเล่มวาระการประชุม
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครัง้ ที่ 8/2562

749.00

749.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR4500062080007

9/8/2562

-

-

10672 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน
10673 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน
10674 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1 2 กันยายน พ.ศ. 2562
10675 ขออนุมัติค่าห้องประชุมสาหรับจัดโครงการสัมมนา
จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ บัณฑิต
วิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2562
10676 ขออนุมัติจัดซือ้ น้าดืม่

3,854.83
8,319.07
8,000.00

3,854.83 เฉพาะเจาะจง
8,319.07 เฉพาะเจาะจง
8,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
นายจานง ญาติเจริญ

PR4500062080013
PR4500062080010
PR4500062080014

15/8/2562
15/8/2562
16/8/2562

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เป๊กกี้โคฟ จากัด

PR4500062080016

20/8/2562

-

-

320.00

320.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR4500062080017

21/8/2562

-

-

หน ้า 912

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10677 ขออนุมัติจัดซือ้ เสือ้ ยืดสาหรับใช้ในโครงการสัมมนานิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาต่างชาติ ประจาภาคต้น ปีการศึกษา
2562
10678 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสาหรับใช้งานในโครงการเสริม
ศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุน่ ใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมประเภทนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
11,609.50
11,609.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด กิฟท์ทูยู เทรดดิง้ PR4500062080020 22/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

5,790.90

5,790.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR4500062080022

27/8/2562

-

-

10679 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึก
10680 ขออนุมัติจัดซือ้ รถเข็น 3 ชั้น สาหรับใช้งานในโครงการ
เสริมศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุน่ ใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์
10681 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้งานในโครงการเสริม
ศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุน่ ใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมประเภทนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

7,700.00
4,951.85

7,700.00 เฉพาะเจาะจง
4,951.85 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR4500062080021
PR4500062080028

27/8/2562
28/8/2562

-

-

5,218.03

5,218.03 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR4500062080031

28/8/2562

-

-

10682 ขออนุมัติจัดซือ้ External harddiskโครงการเสริม
ศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุน่ ใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมประเภทนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

8,939.98

8,939.98 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR4500062080033

28/8/2562

-

-

10683 ขออนุมัติจัดซือ้ รถเข็นมีบันไดสาหรับใช้งานในโครงการ
เสริมศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุน่ ใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์
10684 ขออนุมัติจัดซือ้ รถเข็นสาหรับใช้งานในโครงการเสริม
ศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุน่ ใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมประเภทนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

3,336.80

3,336.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR4500062080029

28/8/2562

-

-

4,880.00

4,880.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR4500062080027

28/8/2562

-

-

10685 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างล้างรถตู้
10686 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสงิ่ ก่อสร้าง

440.00
7,053.00

440 เฉพาะเจาะจง รักษ์คาร์แคร์ 2
7,053.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 913
ไพรเวชค้าวัสดุ

PR1400062080011
PR1400062080008

5/8/2019
5/8/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
9,740.00
9,740.00 เฉพาะเจาะจง
2,520.00
2,520.00 เฉพาะเจาะจง
1,300.00
1,300.00 เฉพาะเจาะจง
23,100.00
23,100.00 เฉพาะเจาะจง

10687
10688
10689
10690

ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุไฟฟ้า
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสงิ่ ก่อสร้าง
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ เครือ่ งดักยุง
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือิเล็กทรอนิกส์

10691
10692
10693
10694
10695
10696
10697
10698
10699

ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุไฟฟ้า
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสงิ่ ก่อสร้าง
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสงิ่ ก่อสร้าง
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุวิทยุและไฟฟ้า
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุงานเกษตร
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุงานเกษตร
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ กระดาษสีขาว 150 แกรม

7,922.40
5,220.00
15,900.00
8,900.00
1,800.00
5,985.00
7,870.00
600.00
2,000.00

7,922.40 เฉพาะเจาะจง
5,220.00 เฉพาะเจาะจง
15,900.00 เฉพาะเจาะจง
8,900.00 เฉพาะเจาะจง
1,800.00 เฉพาะเจาะจง
5,985.00 เฉพาะเจาะจง
7,870.00 เฉพาะเจาะจง
600.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ประโยชน์การไฟฟ้า
เฮงย่งไถ่, ไถ่เส็ง
ใบสาคัญค้างจ่าย
บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น
จากัด
ไทยควอลิตบี้ ุ๊คส์
บริษัท เฟรนด์ลี่ บุ๊คส์ จากัด
น.ส. ปิยนันท์ อุปนันท์
นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
บริษัท ทอมณโฑ จากัด
บ. ซีโอแอล จก. (มหาชน)
อัศนัยเครือ่ งปั้นดินเผา
สยามการเกษตร
บ. บณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จก.

10700
10701
10702
10703
10704
10705
10706
10707
10708
10709
10710
10711

ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมางานติดแผงบังตา
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ เก้าอี้สานักงาน
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ สิทธิก์ ารเข้าใช้โปรแกรม
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ โซฟา
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หมึกพิมพ์
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ผ้า
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หมึกพิมพ์
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ รางผ้าม่าน
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสานักงาน
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุวิทยุและไฟฟ้า
ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์

36,600.00
44,940.00
8,500.00
67,000.00
9,800.00
600.00
1,600.00
1,950.00
3,210.00
9,850.00
4,200.00
2,800.00

36,600.00 เฉพาะเจาะจง
44,940.00 เฉพาะเจาะจง
8,500.00 เฉพาะเจาะจง
67,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,800.00 เฉพาะเจาะจง
600.00 เฉพาะเจาะจง
1,600.00 เฉพาะเจาะจง
1,950.00 เฉพาะเจาะจง
3,210.00 เฉพาะเจาะจง
9,850.00 เฉพาะเจาะจง
4,200.00 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
ชื่นสุขสันต์เฟอร์นิเจอร์
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
นายประสงค์ ปิ่นรัตน์สุวรรณ
กิตติพาณิชย์
ณ แฟชั่น
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บ. เทลเน็ตเทคโนโลยี จก.
ไพรเวชค้าวัสดุ, กฤษณ์อิเลคทริค
บ. ซีโอแอล จก. (มหาชน)
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

หน ้า 914

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR1400062080009 5/8/2019
PR1400062080010 5/8/2019
PR1400062080034 8/8/2019
PR1400062080024 8/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR1400062080025
PR1400062080023
PR1400062080032
PR1400062080028
PR1400062080022
PR1400062080027
PR1400062080031
PR1400062080029
PR1400062080026

8/8/2019
8/8/2019
8/8/2019
8/8/2019
8/8/2019
8/8/2019
8/8/2019
8/8/2019
8/8/2019

-

-

PR1400062080033
PR1400062080039
PR1400062080043
PR1400062080038
PR1400062080042
PR1400062080041
PR1400062080044
PR1400062080053
PR1400062080056
PR1400062080050
PR1400062080057
PR1400062080058

8/8/2019
9/8/2019
9/8/2019
9/8/2019
9/8/2019
9/8/2019
9/8/2019
15/8/2019
15/8/2019
15/8/2019
15/8/2019
15/8/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10712 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
30,467.20
30,467.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จากัด PR1400062080051 15/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10713 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ

37,461.90

37,461.90 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR1400062080052

15/8/2019

-

-

10714
10715
10716
10717
10718
10719
10720
10721
10722
10723
10724
10725

ขอความเห็นชอบเสนอปริน๊ สติกเกอร์
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสานักงาน
ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ สายสัญญาณ
ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ บริการ Netflix
ขอความเห็นชอบซือ้ วัสดุสานักงาน
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุไฟฟ้า
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ น้ายาทาความสะอาด
ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ อุปกรณ์เพิ่มช่องต่อสัญญาณ
USB HUB
10726 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หมึกพิมพ์
10727 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสานักงาน

2,889.00
9,500.00
760.00
4,100.00
870.00
3,000.00
21,600.00
9,950.00
8,260.00
1,500.00
29,371.50
500.00

2,889.00 เฉพาะเจาะจง
9,500.00 เฉพาะเจาะจง
760.00 เฉพาะเจาะจง
4,100.00 เฉพาะเจาะจง
870.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
21,600.00 เฉพาะเจาะจง
9,950.00 เฉพาะเจาะจง
8,260.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
29,371.50 เฉพาะเจาะจง
500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คีรีแสนดี จากัด
ฟ้าใส
บ. มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จก.
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บ. มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จก.
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ใบสาคัญค้างจ่าย
ใบสาคัญค้างจ่าย
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เปี๊ยกแอร์ 2005 จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1400062080054
PR1400062080060
PR1400062080065
PR1400062080067
PR1400062080064
PR1400062080063
PR1400062080062
PR1400062080081
PR1400062080083
PR1400062080082
PR1400062080095
PR1400062080088

15/8/2019
19/8/2019
19/8/2019
19/8/2019
19/8/2019
19/8/2019
19/8/2019
21/8/2019
21/8/2019
21/8/2019
26/8/2019
26/8/2019

-

-

9,900.00
9,100.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง
9,100.00 เฉพาะเจาะจง

PR1400062080094
PR1400062080090

26/8/2019
26/8/2019

-

-

10728 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หมึกพิมพ์
10729 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ
10730 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างค่าแรงติดไม้บัวและติดลายไม้

3,000.00
9,922.00
5,500.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,922.00 เฉพาะเจาะจง
5,500.00 เฉพาะเจาะจง

กิตติพาณิชย์
บ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.
(มหาชน)
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
บ. มีดีส์ คอนเทนท์ จก.
นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ

PR1400062080092
PR1400062080098
PR1400062080099

26/8/2019
27/8/2019
27/8/2019

-

-

PR1400062080105
PR1400062080102
PR1400062080108
PR1400062080113

29/8/2019
29/8/2019
30/8/2019
30/8/2019

-

-

10731
10732
10733
10734

ขอความเห็นชอบเสนอจ้างติดตัง้ แผ่นพลาสวูด
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมเครือ่ งสารองไฟฟ้า
ขอความเห็นชอบจ้างล้างสีดูดฝุน่ รถตู้
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์

13,000.00
2,800.00
440.00
930.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญช่วย โนนทิง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
440.00 เฉพาะเจาะจง รักษ์คาร์แคร์ 2
930.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 915
อู่แกละ หาดวอน

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10735 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่รถตู้
10736 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมแอร์และเปลีย่ นอะไหล่
รถตู้
10737 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ กระจกฝ้า
10738 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสงิ่ ก่อสร้าง
10739 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุไฟฟ้า
10740 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ
10741 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ
10742 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ
10743 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลห้องประชุมขนาด 4.8x1.5
เมตร จานวน 1 ป้าย
10744 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบูธแสดงงาน พร้อม
อุปกรณ์ จัดตกแต่งและจัดเก็บอย่างเรียบร้อย
10745 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมภาคปฏิบัติ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,842.40
8,842.40 เฉพาะเจาะจง ส. อารยยางยนต์
PR1400062080109 30/8/2019
9,040.00

9,040.00 เฉพาะเจาะจง

1,200.00
5,718.00
5,900.00
4,050.00
4,150.00
9,965.00
1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง
5,718.00 เฉพาะเจาะจง
5,900.00 เฉพาะเจาะจง
4,050.00 เฉพาะเจาะจง
4,150.00 เฉพาะเจาะจง
9,965.00 เฉพาะเจาะจง
1,200.00 เฉพาะเจาะจง

99,500.00

99,500.00 เฉพาะเจาะจง

1,766.99

10746 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแฟ้มเสนอเซ็น และกระดาษฟลิป
ชาร์ท
10747 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ
10748 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับ
อากาศ จานวน 1 คัน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 จาก
ม.บูรพา-สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
บ ม.บูรพาง จานวน 8
10749 ศาลายา
ขออนุมัตจัิเบิงหวั
กเงิดนนครปฐม
ค่ากระเช้ไป-กลั
าอาหารทะเลแห้
กระเช้า
10750 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารจานวน 7,622 แผ่น
10751 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายบอกทางไวนิลขึงโครงไม้พร้อม
ติดตัง้ ขนาด 1.2x0.8 เมตร จานวน 10 ป้าย

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ฉัตรชัยออโต้ แอร์, วิเชียรไดนาโม,
ร้าน วีที ไฮเทค
นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
ไพรเวชค้าวัสดุ
นายไพบูลย์ ธนะประสิทธิพ์ ัฒนา
BOOK GOOD
นายวราภรณ์ จันทร์ฉาย
บ. ซันชายน์ บุ๊ค จก.
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR1400062080112

30/8/2019

-

-

PR1400062080114
PR1400062080110
PR1400062080111
PR1400062080119
PR1400062080117
PR1400062080118
PR0206062080029

30/8/2019
30/8/2019
30/8/2019
30/8/2019
30/8/2019
30/8/2019
2/8/2019

-

-

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206062080026

2/8/2019

-

-

1,766.99 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0206062080042

5/8/2019

-

-

5,775.00

5,775.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062080093

7/8/2019

-

-

2,800.00
2,900.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง
2,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
นายทวีป สุระประเสริฐ
นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206062080142
PR0206062080144

14/8/2019
14/8/2019

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางชูไทย สร้อยคีรี

PR0206062080228

18/8/2019

-

-

3,811.00

3,811.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR0206062080230

18/8/2019

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206062080343

27/8/2019

-

-

หน ้า 916

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10752
10753
10754
10755
10756

ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเครือ่ งพิมพ์
ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึก จานวน 2 ชุด
ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งพิมพ์
ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งพิมพ์
ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลขนาด80x180 CM
จานวน 9 ป้าย
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง จานวน 1
กระเช้า
ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.3x3.7 เมตร
พร้อมติดตัง้ จานวน 1 ป้าย
ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งคิดเลข จานวน 1 อัน
ขออนุมัติเบิกเงินค่าเมาส์คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค จานวน 2
อัน
ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์ พร้อม
หลอดอุลตร้าไวโอเล็ต และท่อนาน้า
ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรายาง จานวน 9 รายการ
ขอคความเห็นอบในการจัดซือ้ หนังสือใช้ในการเรียน
การสอน
ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ หนังสือใช้ในการเรียน
การสอน
ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ ในการทา
สือ่ ประชาสัมพันธ์ ใช้ในงานประชาสัมพันธ์โครงการวัน
ปล่อยผี ประจาปีการศึกษา 1/2562 (BUUIC
Halloween night 2019) ในวันที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ.
2562

10757
10758
10759
10760
10761
10762
10763
10764
10765
10766

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
37,000.00
37,000.00 เฉพาะเจาะจง
60,680.00
60,680.00 เฉพาะเจาะจง
3,600.00
3,600.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ร้านโชคถาวร
ดีดี ออฟฟิศ
ดีดี ออฟฟิศ
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0206062080018 2/8/2019
PR0206062080158 15/8/2019
PR0206062080017 2/8/2019
PR0206062080014 2/8/2019
PR0206062080035 4/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

2,500.00
2,000.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ
ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0206062080034
PR0206062080095

4/8/2019
7/8/2019

-

-

1,284.00

1,284.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คีรีแสนดี จากัด

PR0206062080094

7/8/2019

-

-

680.00
700.00

680.00 เฉพาะเจาะจง
700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062070269
PR0206062080112

9/8/2019
11/8/2019

-

-

10,020.00

10,020.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวภารดี ศิริมาสกุล

PR0206062080231

18/8/2019

-

-

3,630.00
5,840.00

3,630.00 เฉพาะเจาะจง
5,840.00 เฉพาะเจาะจง

บ้านคอมพิวเตอร์
บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จากัด

PR0206062080301
PR2600062080023

23/8/2019
6/8/2562

-

-

70,950.00

70,950.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดวงกมลสมัย จากัด

PR2600062080021

6/8/2562

-

-

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา

PR2600062080017

6/8/2562

-

-

หน ้า 917

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10767 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ วัสดุและอปกรณ์ใช้ใน
โครงการพัฒนาบุคลากร เรือ่ ง ''EdPEx เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ''
10768 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับ
อากาศ จานวน 1 คัน
10769 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างทาป้ายขบวนพาเหรด
10770 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสาร ส่วนเกิน
เดือนกรกฏาคม 2562
10771 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ วัสดุใช้ในสานักงาน
10772 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมกระเบื้องปูด
ห้อง I412
10773 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมรถตูป้ รับอากาศ
ทะเบียน นค-8305
10774 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
(หอพัก)นอกเวลาปกติ
10775 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เครือ่ งปรับอากาศอาคารหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
10776 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ หมึกพิมพ์
10777 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ หลอดไฟ LED และ
สายสัญญาณเสียงโมโน
10778 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ เครือ่ งปั่นอาหาร ใช้ใน
การเรียนการสอน
10779 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
และเครือ่ งผสมสัญญาณเสียง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,250.00
5,250.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส สุกใส
PR2600062080025 6/8/2562

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

15,500.00

15,500.00 เฉพาะเจาะจง

546.00

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

นายโกมล

PR2600062080016

6/8/2562

-

-

นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR2600062080018

6/8/2562

-

-

546.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR2600062080030

7/8/2562

-

-

6,150.00
32,793.00

6,150.00 เฉพาะเจาะจง
32,793.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
น.ส. นิภาพร แสงสว่าง

PR2600062080026
PR2600062080029

7/8/2562
7/8/2562

-

-

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR2600062080031

7/8/2562

-

-

840.00

840.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนพรัตน์ ครุฑปราการ

PR2600062080034

8/8/2562

-

-

14,766.00

14,766.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอส ดับบลิว เซอร์วิส

PR2600062080035

8/8/2562

-

-

13,610.40
5,000.00

13,610.40 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค
ใบสาคัญค้างจ่าย

PR2600062080045
PR2600062080038

14/8/2562
14/8/2562

-

-

4,000.00

3,990.00 เฉพาะเจาะจง

โฮมโปร

PR2600062080040

14/8/2562

-

-

90,590.00

90,590.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR2600062080053

15/8/2562

-

-

หน ้า 918

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10780 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เครือ่ งปรับอากาศอาคารเรียนและหอพักนิสิต วิทยาลัย
นานาชาติ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
19,153.00 19,153.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ดับบลิว เซอร์วิส
PR2600062080064 16/8/2562

10781 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ กระดาษ A4 70 แกรม
จานวน 300 แพ็ค
10782 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์หอพัก
นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ และจ้างเหมาบริการย้ายเตียง

26,001.00

26,001.00 เฉพาะเจาะจง

22,100.00

10783 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมกระเบื้องปูด
ห้อง I407
10784 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการซักผ้าปูที่นอน

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR2600062080077

19/8/2562

-

-

22,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
น.ส. นิภาพร แสงสว่าง

PR2600062080090

20/8/2562

-

-

31,465.00

31,465.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. นิภาพร แสงสว่าง

PR2600062080092

21/8/2562

-

-

32,100.00

4,994.76 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุป๊ จากัด

PR2600062080102

28/8/2562

-

-

10785 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้าดืม่ จานวน 100 แพ็ค

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา

PR2600062080101

28/8/2562

-

-

10786 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ามันเติมรถจักรยาน
ยนตร์ เดือนกันยายน 2562
10787 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์ เดือน
กันยายน 2562
10788 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
และเข้าเล่มเอกสาร
10789 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง สาหรับรับ - ส่ง เอกสาร
10790 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถตูป้ รับอากาศ ทะเบียน นง5599 ชลบุรี
10791 จ้างจัดทาหนังสือบูรพาเวชสาร
10792 จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ สาหรับการจัดสอบ

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. วงศ์ทรายทอง

PR2600062080100

28/8/2562

-

-

2,000.00

840.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเกษากร

PR2600062080099

28/8/2562

-

-

95,000.00

50,606.80 เฉพาะเจาะจง

นายวิทวัส สุกใส

PR2600062080103

28/8/2562

-

-

400.00
14,489.98

400.00 เฉพาะเจาะจง
14,489.98 เฉพาะเจาะจง

ปตท.หนองมน
PR2500062080005
บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR2500062080001

2/8/2019
2/8/2019

-

-

36,380.00
10,000.00

36,380.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด
บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด

2/8/2019
2/8/2019

-

-

หน ้า 919

PR2500062080003
PR2500062080002

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10793 ค่าของรางวัลในการปรกวดห้องพัก สาหรับจัดโครงการ
''หอพักน่าอยู่ (Big Cleaning Day) ประจาปี ๒๕๖๒''

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
15,000.00
15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จากัด
PR2500062080029 7/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านศิลารุ่งเรือง

PR2500062080038

7/8/2019

-

-

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR2500062080036

7/8/2019

-

-

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส PO2500062080003
จากัด
PR2500062080039
ร้านศิลารุ่งเรือง

7/8/2019

-

-

7/8/2019

-

-

7/8/2019

-

-

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส PO2500062080004
จากัด
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) PR2500062080040

7/8/2019

-

-

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR2500062080045

8/8/2019

-

-

43,247.60

43,247.60 เฉพาะเจาะจง

8/8/2019

-

-

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปปี้เออร์ PR2500062080053
จากัด
ใบสาคัญค้างจ่าย
PR2500062080044

8/8/2019

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมัดหมี่เมคอัพ

8/8/2019

-

-

10794 ค่าต้นไม้ตกแต่งสถานที่ สาหรับจัดโครงการ ''หอพักน่า
อยู่ (Big Cleaning Day) ประจาปี ๒๕๖๒''

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

10795 ค่าป้าย สาหรับจัดโครงการ ''หอพักน่าอยู่ (Big
Cleaning Day) ประจาปี ๒๕๖๒''
10796 ซือ้ วัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซมบารุงรักษา จานวน 8 รายการ

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

28,924.24

28,924.24 เฉพาะเจาะจง

10797 ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ สาหรับจัดโครงการ ''
หอพักน่าอยู่ (Big Cleaning Day) ประจาปี ๒๕๖๒''

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

10798 ซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซม บารุงรักษา
เครือ่ งปรับอากาศ จานวน 11 รายการ
10799 ค่าวัสดุอุปกรณ์ สาหรับจัดโครงการ ''หอพักน่าอยู่ (Big
Cleaning Day) ประจาปี ๒๕๖๒''
10800 ค่าจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์และสือ่ วีดีโอ สาหรับจัด
โครงการ ''พัฒนาศักยภาพกลุม่ ตัวแทนนิสิต
แพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒''
10801 ค่าจ้างถ่ายเอกสารสี - ขาวดา

36,733.10

36,733.10 เฉพาะเจาะจง

6,000.00

10802 ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับจัดโครงการ ''พัฒนาศักยภาพ
กลุม่ ตัวแทนนิสิตแพทยศาสตร์ ประจาปีการสึกษา
๒๕๖๒''
10803 ค่าเช่าชุดแสดง สาหรับจัดโครงการ ''พัฒนาศักยภาพ
กลุม่ ตัวแทนนิสิตแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒''

หน ้า 920

PR2500062080046

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10804 ค่าเช่าระบบไฟแสงสีและเครือ่ งเสียง สาหรับจัดโครงการ
''พัฒนาศักยภาพกลุม่ ตัวแทนนิสิตแพทยศาสตร์
ประจาปีการสึกษา ๒๕๖๒''
10805 จัดซือ้ น้าถัง
10806 สอบเทียบ Calibration เครือ่ งมือแพทย์ จานวน 49
เครือ่ ง
10807 จัดซือ้ รถเข็น
10808 จ้างจัดทาตรายาง
10809 ซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซม บารุงรักษา จานวน 5
รายการ
10810 ซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมบารุงรักษา จานวน 20
รายการ
10811 ซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมบารุงรักษา เครือ่ งปรับอากาศ
จานวน 12 รายการ
10812 ซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมบารุงรักษางานไฟฟ้า จานวน
6 รายการ
10813 จัดซือ้ ปลัก๊ ไฟ
10814 จ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ ขนาด 9000 Btu
10815 ซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
จานวน 10 รายการ
10816 ซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมบารุงรักษา จานวน 12
รายการ
10817 ซือ้ น้าดืม่ BUH จานวน 600 แพค
10818 ซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมบารุงรักษา เครือ่ งปรับอากาศ
จานวน 5 รายการ
10819 ซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมบารุงรักษา จานวน 4 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
19,000.00
19,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์ สุภาแก้ว
PR2500062080042 8/8/2019

600.00
79,501.00

600.00 เฉพาะเจาะจง
79,501.00 เฉพาะเจาะจง

1,000.00
4,320.00
15,515.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,320.00 เฉพาะเจาะจง
15,515.00 เฉพาะเจาะจง

23,480.00

23,480.00 เฉพาะเจาะจง

11,984.00

11,984.00 เฉพาะเจาะจง

8,600.00

8,600.00 เฉพาะเจาะจง

4,000.00
6,955.00
6,414.65

4,000.00 เฉพาะเจาะจง
6,955.00 เฉพาะเจาะจง
6,414.65 เฉพาะเจาะจง

6,157.85

6,157.85 เฉพาะเจาะจง

28,800.00

28,800.00 เฉพาะเจาะจง

1,267.95

1,267.95 เฉพาะเจาะจง

7,020.00

7,020.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านน้าดืม่ วีเจ
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
จากัด
อมรเลิศวิทย์
ร้านแสนสุขกราฟฟิค
บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
จากัด
กังสดาลฮาร์ดแวร์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR2500062080055
PO2500062080005

8/8/2019
8/8/2019

-

-

PR2500062080057
PR2500062080052
PO2500062080008

8/8/2019
8/8/2019
8/8/2019

-

-

PO2500062080007

8/8/2019

-

-

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส PO2500062080006
จากัด
กังสดาลฮาร์ดแวร์
PR2500062080034

8/8/2019

-

-

8/8/2019

-

-

อมรเลิศวิทย์
ณัฐแอร์
บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
จากัด
บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
จากัด
บริษัท ไอดริง้ ค์ ซัพพลายเออร์ แอนด์
เซอร์วิส จากัด
บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
จากัด
กังสดาลฮาร์ดแวร์

PR2500062080056
PR2500062080060
PR2500062080062

8/8/2019
9/8/2019
9/8/2019

-

-

PR2500062080061

9/8/2019

-

-

PO2500062080009

9/8/2019

-

-

PR2500062080087

13/8/2019

-

-

PR2500062080091

13/8/2019

-

-

หน ้า 921

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10820 จ้างจัดทาเล่มวารสาร/ซ่อมหนังสือชารุด ภายใน
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
10821 ซือ้ สาย Spo2 Sensor for Edan 3 m. จานวน 1 สาย

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,750.00
5,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์
PR2500062080094 14/8/2019
2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

2,416.00
51,000.00

2,416.00 เฉพาะเจาะจง
51,000.00 เฉพาะเจาะจง

10824 ซือ้ เครือ่ งสารองไฟฟ้า 800 VA จานวน 3 เครือ่ ง
10825 ซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ บารุงรักษา จานวน 4 รายการ

7,050.00
4,788.25

7,050.00 เฉพาะเจาะจง
4,788.25 เฉพาะเจาะจง

10826 ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม สี จานวน 36 รีม

6,163.20

6,163.20 เฉพาะเจาะจง

64,320.00

64,320.00 เฉพาะเจาะจง

8,988.00

8,988.00 เฉพาะเจาะจง

13,000.00

10830 ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ สาหรับจัดโครงการวันคล้ายวัน
สถาปนา ''ครบรอบ ๑๗ ปี คณะแพทยศาสตร์'' ๓๕ ปี
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๖๒
10831 ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์/ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม
สาหรับจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนา ''ครบรอบ ๑๗
ปี คณะแพทยศาสตร์'' ๓๕ ปี โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๖๒

10822 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จานวน 3 เล่ม
10823 ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จานวน 500 รีม

10827 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ CE285A จานวน 24 ตลับ
10828 ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม สีเขียวเข้ม
จานวน 30 รีม
10829 ค่าของที่ระลึกแขกร่วมงานและผูบ้ ริจาค สาหรับจัด
โครงการวันคล้ายวันสถาปนา ''ครบรอบ ๑๗ ปี คณะ
แพทยศาสตร์'' ๓๕ ปี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ.๒๕๖๒

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR2500062080093

14/8/2019

-

-

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์
บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
ไอที เอเวอร์รีติง
บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
จากัด
บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด

PR2500062080095
PO2500062080010

14/8/2019
15/8/2019

-

-

PR2500062080100
PR2500062080097

15/8/2019
15/8/2019

-

-

PR2500062080098

15/8/2019

-

-

PO2500062080011

16/8/2019

-

-

PR2500062080103

16/8/2019

-

-

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปริยพิชญ์ แสงสีทอง/นางปรีPR2500062080124
ดา วินัยพานิช

19/8/2019

-

-

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน BP Design

PR2500062080123

19/8/2019

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ณ บางแสนควอร์ด

PR2500062080121

19/8/2019

-

-

หน ้า 922

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10832 จัดซือ้ หนังสือทางการแพทย์ สาหรับห้องสมุด
10833 ค่าเช่าชุด/ทาผม สาหรับการแสดง โครงการวันคล้ายวัน
สถาปนา ''ครบรอบ ๑๗ ปี คณะแพทยศาสตร์'' ๓๕ ปี
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๖๒

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
800.00
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์
PR2500062080110 19/8/2019
7,000.00
7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริวัฒน์ บุญธรรมมา
PR2500062080122 19/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10834 จัดซือ้ หนังสือ สาหรับห้องสมุด
10835 ค่าเครือ่ งไทยธรรมและสังฆทาน สาหรับจัดโครงการวัน
คล้ายวันสถาปนา ''ครบรอบ ๑๗ ปี คณะแพทยศาสตร์''
๓๕ ปี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๖๒

1,200.00
10,000.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์

PR2500062080116
PR2500062080119

19/8/2019
19/8/2019

-

-

10836 ค่าของรางวัล สาหรับจัดโครงการ ''ไหว้ครูคณะ
แพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒''
10837 ค่าจัดพานดอกไม้โต๊ะหมู่บูชาและพวงมาลัยไหว้ครู
สาหรับจัดโครงการ ''ไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒''
10838 ค่าจัดพานดอกไม้ไหว้ครู สาหรับจัดโครงการ ''ไหว้ครู
คณะแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒''

12,500.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน) PR2500062080125

20/8/2019

-

-

7,350.00

7,350.00 เฉพาะเจาะจง

นายชาญวิทย์ คึมยะราช

PR2500062080127

20/8/2019

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล

PR2500062080129

20/8/2019

-

-

10839 ค่าถ่ายเอกสารและเอกสารลงทะเบียน/ประเมินผลใน
การจัดโครงการ ''กีฬาสานสัมพันธ์หกเกลียวเกมส์ ครัง้
ที่ ๗''
10840 ค่าถ้วยรางวัลในการจัดโครงการ ''กีฬาสานสัมพันธ์หก
เกลียวเกมส์ ครัง้ ที่ ๗''
10841 จ้างจัดทาโล่รางวัลอาจารย์แพทย์ดีเด่น
10842 ค่าวัสดุสาหรับการจัดกิจกรรมและประเมินผล โครงการ
ประกวดงานเขียนเรือ่ งเล่า ''พลังคความร่วมมือ ก้าวสู่
อนาคตที่มั่นคง''

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด PR2500062080133

20/8/2019

-

-

4,480.00

4,480.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอีสเทิร์นโทรฟี่

PR2500062080132

20/8/2019

-

-

2,000.00
7,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง
7,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอีสเทิร์นโทรฟี่

PR2500062080140
PR2500062080145

20/8/2019
20/8/2019

-

-

ร้านเจริญธรรมสังฆภัณฑ์

บริษัท สยามแมคโคร จากัด

หน ้า 923

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10843 ค่าวัสดุสาหรับการจัดกิจกรรมและประเมินผล โครงการ
ประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพเพื่อการดาเนินงานที่
เป็นเลิศประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
10844 ค่าวัสดุอุปกรณ์ สาหรับจัดโครงการ ''ไหว้ครูคณะ
แพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒''
10845 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ ''กีฬาสานสัมพันธ์หก
เกลียวเกมส์ ครัง้ ที่ ๗''
10846 ค่าป้ายสาหรับจัดโครงการ ''ไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒''
10847 จัดซือ้ หนังสือทางการแพทย์ สาหรับห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์
10848 จ้างเปลีย่ นคอมเพรสเซอร์และเปลีย่ นมอเตอร์
เครือ่ งปรับอากาศ 550101401000229
10849 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ CE278A จานวน 24 ตลับ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,500.00
8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จากัด
PR2500062080143 20/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย) จากัด PR2500062080126

20/8/2019

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บ้านไร่ไชโยสปอร์ตคลับ จากัPR2500062080131
ด

20/8/2019

-

-

4,200.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR2500062080130

20/8/2019

-

-

4,185.00

4,185.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2500062080152

21/8/2019

-

-

12,947.00

12,947.00 เฉพาะเจาะจง

PO2500062080014

21/8/2019

-

-

73,440.00

73,440.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
จากัด
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
จากัด
อมรเลิศวิทย์
นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน์

PO2500062080012

21/8/2019

-

-

PR2500062080158

21/8/2019

-

-

PO2500062080013
PR2500062080157

21/8/2019
21/8/2019

-

-

22/8/2019

-

-

26/8/2019

-

-

26/8/2019

-

-

10850 ซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
จานวน 3 รายการ
10851 ซือ้ วัสดุ อุปกรณ์สานักงาน จานวน 11 รายการ
10852 จ้างเปลีย่ นประตูห้องอาบน้าชารุดภายในห้อง W415
หอพักนิสิตแพทย์หญิง จานวน 1 งาน
10853 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ CF283A จานวน 24 ตลับ

4,483.30

4,483.30 เฉพาะเจาะจง

32,172.00
2,800.00

32,172.00 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง

62,160.00

62,160.00 เฉพาะเจาะจง

10854 จัดซือ้ หนังสือทางการแพทย์ สาหรับห้องสมุด

21,349.50

21,349.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ PO2500062080015
จากัด
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2500062080167

10855 จัดซือ้ หนังสือทางการแพทย์ สาหรับห้องสมุด

48,764.50

48,764.50 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2500062080168

หน ้า 924

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10856 ค่าจ้างจัดนิทรรศการ สาหรับจัดโครงการการประชุม
วิชาการระดับชาติ ''วิชาการแพทย์บูรพา'' คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครัง้ ที่ ๖ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๒

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
60,000.00
60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
PR2500062080197 27/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10857 จัดซือ้ รถเข็น สาหรับงานแพทยศาสตร์ศึกษา
10858 ค่าตกแต่งสถานที่ สาหรับจัดโครงการการประชุม
วิชาการระดับชาติ ''วิชาการแพทย์บูรพา'' คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครัง้ ที่ ๖ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๒

6,500.00
30,000.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง
30,000.00 เฉพาะเจาะจง

อมรเลิศวิทย์
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR2500062080188
PR2500062080198

27/8/2019
27/8/2019

-

-

10859 ค่าทาโปสเตอร์นาเสนอผลงาน สาหรับจัดโครงการการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ''วิชาการแพทย์บูรพา'' คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครัง้ ที่ ๖ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๒

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR2500062080199

27/8/2019

-

-

10860 ค่าวัสดุ สาหรับจัดโครงการการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ''วิชาการแพทย์บูรพา'' คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ครัง้ ที่ ๖ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒

49,200.00

49,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบ้านดินสอ 26

PR2500062080196

27/8/2019

-

-

10861
10862
10863
10864
10865

เปลีย่ นไดชาร์ทรถซูซูกิ ประจาคณะแพทยศาสตร์
จัดซือ้ รถเข็น สาหรับงานแพทยศาสตร์ศึกษา
จัดซือ้ เก้าอี้
จ้างจัดทาป้ายพลาสวูดติดสติกเกอร์
ซ่อมแซมและบารุงรักษารถซูซูกิ ประจาคณะ
แพทยศาสตร์
10866 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถบัส ประจาคณะแพทยศาสตร์

4,300.00
8,000.00
3,000.00
12,000.00
10,170.00

4,300.00 เฉพาะเจาะจง
8,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
12,000.00 เฉพาะเจาะจง
10,170.00 เฉพาะเจาะจง

นายวิเชียร คงตัง้ จิตต์
อมรเลิศวิทย์
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
อู่ปรีชา

PR2500062080192
PR2500062080186
PR2500062080187
PR2500062080189
PR2500062080193

27/8/2019
27/8/2019
27/8/2019
27/8/2019
27/8/2019

-

-

6,066.90

6,066.90 เฉพาะเจาะจง

PR2500062080195

27/8/2019

-

-

10867 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถบัส ประจาคณะแพทยศาสตร์

36,100.00

36,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด
นายวรวุฒิ จันททิมโอภาส

PR2500062080194

27/8/2019

-

-

PR2500062080221

29/8/2019

-

-

10868 ค่าจ้างเหมารถตูป้ รับอากาศ

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 925
นายทวีป สุระประเสริฐ

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10869 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
224.00
224.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส
PR1700062080023 6/8/2019

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

10870 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR1700062080027

7/8/2019

-

-

10871 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR1700062080025

7/8/2019

-

-

5,531.90

5,531.90 เฉพาะเจาะจง

PR1700062080034

8/8/2019

-

-

37,688.00

37,688.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี ออโต้ สแควร์ พลัส
จากัด
ร้านแสนสุขการยาง

PR1700062080033

8/8/2019

-

-

6,843.01

6,843.01 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR1700062080035

8/8/2019

-

-

2,640.00

2,640.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR1700062080051

17/8/2019

-

-

19,800.00

19,800.00 เฉพาะเจาะจง

นางบุญญรัตน์ ตุน่ มะโรง

PR1700062080050

17/8/2019

-

-

10877 ขออนุมัติเสนอจ้างทาโล่รางวัล

7,400.00

7,400.00 เฉพาะเจาะจง

นางบุญญรัตน์ ตุน่ มะโรง

PR1700062080059

22/8/2019

-

-

10878 ขออนุมัติเสนอจ้างทาเกียรติบัตรพร้อมซอง

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายชญานนท์ แม้นเผือก

PR1700062080058

22/8/2019

-

-

10879 ขออนุมัติเสนอจ้างทาป้าวไวนิล

3,800.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.ทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา

PR1700062080060

22/8/2019

-

-

162.00

162.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านต้นบุญการพิมพ์

PR1700062080062

22/8/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์

PR1700062080057

22/8/2019

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์

PR1700062080063

22/8/2019

-

-

10872 ขออนุมัติเสนอจ้างตรวจเช็คระยะเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ ง
10873 ขออนุมัติเสนอจ้างเปลีย่ นยางรถยนต์
10874 ขออนุมัติเสนอซือ้ กระดาษถ่ายเอกสารและตลับหมึก
โทนเนอร์
10875 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มปกแข็งวิทยานิพนธ์
10876 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มงานนิพนธ์

10880 ขออนุมัติเสนอจ้างพิมพ์ใบประกาศ
10881 ขออนุมัติเสนอซือ้ พวงมาลัยดอกไม้ 100 พวง
10882 ขออนุมัติเสนอซือ้ ดอกไม้ธูปเทียน

หน ้า 926

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10883 ขออนุมัติเสนอซือ้ กรอบใส่เกียรติบัตร
10884 ขออนุมัติเสนอจ้างซ่อมแซมและบารุงรักษาลิฟต์โดยสาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,780.00
3,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรี.บี.ที ซัพพลาย จากัด
PR1700062080061 22/8/2019
70,620.00

70,620.00 เฉพาะเจาะจง

96.00

96.00 เฉพาะเจาะจง

10886 ขออนุมัติเสนอซือ้ ไมโลและคอฟฟี่เมต

957.00

957.00 เฉพาะเจาะจง

10887 ขออนุมัติเสนอซือ้ ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์

3,400.00

3,400.00 เฉพาะเจาะจง

10,300.00

10,300.00 เฉพาะเจาะจง

1,150.00

1,150.00 เฉพาะเจาะจง

14,195.00

14,195.00 เฉพาะเจาะจง

7,000.00

10885 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสาร

10888 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มปกแข็งวิทยานิพนธ์
10889 ซือ้ วัสดุอุปกรณ์สาหรับซ่อมบารุงอุปกรณ์ในห้องเรียน
และห้องประชุม จานวน 3 รายการ
10890 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข
3720 จบ
10891 เช่าชุดเครือ่ งเสียง สาหรับใช้ในการจัดโครงการเปิดบ้าน
เฟรชชี่สโู่ ลกกิจกรรม 2019
10892 วัสดุสาหรับซ่อมแซมอาคารและสถานที่ต่างๆ ที่ชารุด
จานวน 4 รายการ
10893 วัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้กับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย
10894 วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 17 รายการ
10895 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จานวน 200
รีม
10896 เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 7 เครือ่ ง
10897 จัดซือ้ ถ่านอัลคาไลน์ AA ,ถ่านอัลคาไลน์ AA A และ
ถ่านอัลคาไลน์ 9V

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด
ร้านต้นบุญการพิมพ์

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

PR1700062080071

24/8/2019

-

-

PR1700062080075

26/8/2019

-

-

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR1700062080077

27/8/2019

-

-

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1700062080086

29/8/2019

-

-

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR1700062080091

31/8/2019

-

-

บจก.จ้าวประจาอิเล็กทรอนิกส์

PR0208062070013

1/8/2562

-

-

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208062070044

1/8/2562

-

-

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอภิพันธ์ ทับทอง

PR0208062070055

1/8/2562

-

-

2,992.00

2,992.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.วรรณรัตน์วัสดุ

PR0208062070066

1/8/2562

-

-

9,900.00
13,083.96
21,600.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง
13,083.96 เฉพาะเจาะจง
21,600.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น
บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น
บริษัท อมร จันทบุรี จากัด

PR0208062060039
PR0208062070078
PR0208062070068

1/8/2562
1/8/2562
2/8/2562

-

-

40,600.00
8,520.00

40,600.00 เฉพาะเจาะจง
8,520.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เคจีพี เทค
บริษัท อมร จันทบุรี จากัด

PR0208062070065
PR0208062070063

2/8/2562
2/8/2562

-

-

หน ้า 927

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10898 จัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ HP 125A จานวน 3 กล่อง
สาหรับใช้งานในห้องธุรการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
10899 จัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ HP 350A , HP 351A , HP
352A , HP 353A สาหรับใช้งานในหน่วยวิเคราะห์
นโยบายและแผน
10900 จัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ Laser HP CE285A จานวน 9
กล่อง และ หมึกเครือ่ งพิมพ์ Laser HP CB505A
จานวน 3 กล่อง
10901 จัดซือ้ หลอดไฟและสตาร์ตเตอร์ เพื่อใช้สาหรับเปลีย่ น
ทดแทนของเดิมที่ชารุด ณ อาคารเสนาะ อูนากูล 3 ชั้น
12 ห้อง 6
10902 จัดซือ้ เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง ขนาด 24 มม.
จานวน 2 กล่อง
10903 จ้างทาป้ายไวนิล สาหรับต้อนรับผูป้ กครองและนิสิตใหม่
จานวน 7 ป้าย
10904 จ้างทาป้ายไวนิล สาหรับใช้ในการจัดโครงการเปิดบ้าน
เฟรชชี่สโู่ ลกกิจกรรม 2019
10905 จ้างทาป้ายไวนิล เพื่อแสดงความยินดี และต้อนรับนิสิต
ใหม่ จานวน 2 ป้าย
10906 ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร และถุงดาอเนกประสงค์
สาหรับใช้ในการจัดโครงการเปิดบ้านเฟรชชี่สโู่ ลก
กิจกรรม 2019
10907 ซ่อมแซมเครือ่ งสารองไฟฟ้า จานวน 15 เครือ่ ง
10908 ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,400.00
8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จากัด
PR0208062070015 2/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

9,380.00

9,380.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ไอโซเทคคอมแคร์

PR0208062070021

2/8/2562

-

-

32,550.00

32,550.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด

PR0208062070070

2/8/2562

-

-

185.00

185.00 เฉพาะเจาะจง

พลอยแสง

PR0208062070023

2/8/2562

-

-

7,800.00

7,800.00 เฉพาะเจาะจง

PR0208062070069

2/8/2562

-

-

5,285.00

5,285.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
ร้านไอปริน๊ ท์

PR0208062070009

2/8/2562

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ไอปริน๊ ท์

PR0208062070054

2/8/2562

-

-

3,400.00

3,400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไอปริน๊ ท์

PR0208062060034

2/8/2562

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน โฆษิตวิทยา

PR0208062070056

2/8/2562

-

-

14,850.00
5,000.00

14,850.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เคจีพี เทค
หนังสือพิมพ์เสียงสวรรค์

PR0208062070064
PR0208062060070

2/8/2562
2/8/2562

-

-

หน ้า 928

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10909 ลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
10910 วัสดุสานักงาน จานวน 28 รายการ สาหรับใช้งานใน
หน่วยการเงินและพัสดุ งานแผนและทรัพย์สิน
10911 วัสดุสานักงาน จานวน 4 รายการ สาหรับใช้ในงาน
บริการวิชาการและงานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยา
เขตจันทบุรี
10912 วัสดุสานักงาน จานวน 40 รายการ สาหรับใช้งานใน
ห้องธุรการและห้องวิชาการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เหลืองจันท์นิวส์
PR0208062070003 2/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

21,441.00

21,441.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อมร จันทบุรี จากัด

PR0208062070067

2/8/2562

-

-

11,768.00

11,768.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อมร จันทบุรี จากัด

PR0208062070062

2/8/2562

-

-

57,997.00

57,997.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อมร จันทบุรี จากัด

PR0208062070018

2/8/2562

-

-

10913 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จานวน 200 รีม

21,600.00

21,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อมร จันทบุรี จากัด

PR0208062070012

2/8/2562

-

-

10914 จัดซือ้ ผ้าเวสลุค สาหรับใช้ในงานประชุมและงานพิธีการ
ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย จานวน 11 ม้วน
10915 จัดซือ้ ธงวปร. 60x90 ซม. จานวน 100 ผืน , ธงชาติ
60x90 ซม. จานวน 100 ผืน และธงชาติ 100x150 ซม.
จานวน 10 ผืน
10916 จัดซือ้ สายสะพาย สาหรับใช้ในโครงการ Party Night

36,300.00

36,300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน วาย ที เค

PR0208062080008

5/8/2562

-

-

8,800.00

8,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อมร จันทบุรี จากัด

PR0208062080012

6/8/2562

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ไอเมด

PR0208062080011

6/8/2562

-

-

2,550.00

2,550.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด

PR0208062080015

6/8/2562

-

-

10,220.00

10,220.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ไอโซเทคคอมแคร์

PR0208062080018

6/8/2562

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอภิพันธ์ ทับทอง

PR0208062080009

6/8/2562

-

-

10917 จัดซือ้ หมึกพิมพ์สีดา Laser Toner HP CE285A
จานวน 1 กล่อง สาหรับใช้ในงานบริการวิชาการและ
กิจการนิสิต
10918 จัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ HP 128A (หมึกสี) จานวน 4
กล่อง สาหรับใช้พิมพ์เอกสารภายในฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
10919 เช่าชุดเครือ่ งเสียง สาหรับใช้ในโครงการ Party Night

หน ้า 929

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10920 จ้างทาป้ายไวนิล สาหรับใช้ในโครงการ Party Night

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปริน๊ ท์
PR0208062080010 6/8/2562

10921 จ้างทาพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทร์
พร้อมกรอบสาเร็จสีเหลืองทอง ขนาด 2.85 x 1.9 เมตร

9,200.00

9,200.00 เฉพาะเจาะจง

10922 ล้างเครือ่ งปรับอากาศประจาอาคารที่พักบุคลากร ขนาด
25,000 บีทียู จานวน 10 เครือ่ ง และอาคารที่พักชั้น
เดียวโซนบี ขนาด 12,664 บีทียู จานวน 36 เครือ่ ง

25,000.00

10923 จัดซือ้ เครือ่ งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
3,300 ANSI Lumens จานวน 1 เครือ่ ง สาหรับใช้ใน
ห้องเรียนอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านไอปริน๊ ท์

PR0208062080013

6/8/2562

-

-

25,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายรุง่ โรจน์ หวังศิริ

PR0208062080014

6/8/2562

-

-

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด

PR0208062080019

6/8/2562

-

-

10924 จัดซือ้ ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในการ
จัดกิจกรรมโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง ประจาปีพุทธศักราช 2562 ณ สนามหน้า
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ค่าย
ตากสิน)

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านป้านิมินิมาร์ท

PR0208062080038

8/8/2562

-

-

10925 จัดซือ้ ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในการ
จัดกิจกรรมโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง ประจาปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมือง
จันทบุรี

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านป้านิมินิมาร์ท

PR0208062080039

8/8/2562

-

-

10926 วัสดุสาหรับซ่อมแซมสุขภัณฑ์และอาคารสถานที่ต่างๆที่
ชารุด จานวน 22 รายการ

39,596.00

39,596.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.วรรณรัตน์วัสดุ

PR0208062070072

8/8/2562

-

-

หน ้า 930

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10927 จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อรับ - ส่ง บุคลากรห้องสมุด
เข้าร่วมประชุมคณะทางานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562
10928 จัดซือ้ สติก๊ เกอร์ฝ้าขาวขุ่นติดกระจกห้องเรียน L106D
อาคารเรียนรวม
10929 ตรวจเช็คเปลีย่ น Main Breaker ขนาด 800 A/h 400v
3p ตู้ MDB อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,500.00
4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์
PR0208062080035 8/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

3,360.00

3,360.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านปราณีพลาสติก

PR0208062070014

8/8/2562

-

-

55,000.00

55,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอภิชาติ ตันชัย

PO0208062090008

4/9/2562

-

-

10930 จ้างทาพานบายศรี สาหรับใช้ในโครงการพิธีลอยเทียน

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ดอกไม้เจ๊อ้อย ตลาดซุย้

PR0208062070057

13/8/2562

-

-

10931 จัดซือ้ เทียนและแก้วพลาสติก สาหรับใช้ในโครงการพิธี
ลอยเทียน
10932 ขออนุมัติซอื้ พรมปูพื้น จานวน 1 รายการ สาหรับปูพื้น
ห้องทางานรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ชั้น 6
อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ตลาด 1000 ป

PR0208062070058

13/8/2562

-

-

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.โฮมโปรดักส์

PR0208062080055

15/8/2562

-

-

10933 จัดซือ้ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 10 และรัชกาลที่ 10 ,พระบรม
ฉายาลักษณ์ สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9
10934 จัดซือ้ วัสดุประกอบพิธีไหว้สักการะสิง่ ศักดิส์ ิทธิป์ ระจา
มหาวิทยาลัย ในพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2562

10,800.00

10,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชาญชัย

PR0208062080058

19/8/2562

-

-

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.สยามแมคโคร

PR0208062080067

19/8/2562

-

-

10935 จ้างเหมาเชื่อมต่อสัญญาณ GPS ติดตามรถยนต์ทะเบียน
นข 1987 จบ , นข 2768 จบ , 40-0229 จบ

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.คอนเน็คจีพีเอส

PR0208062080060

19/8/2562

-

-

2,460.00

2,460.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านนอกาลิโก , ร้านเจ๊อ้อยสังฆภัณฑ์ PR0208062080056

19/8/2562

-

-

10936 วัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการจับเถาว์

หน ้า 931

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10937 ซ่อมแซมลูว่ งิ่ ไฟฟ้า (มบ.จบ.601100903000003)
10938 ซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศอาคารศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ จานวน 12 เครือ่ ง
10939 รือ้ บล็อกคอนกรีต เสริมทรายหยาบและปูกลับอาคาร
เรียนรวมและอาคาร 100 ปีฯ
10940 ซ่อมแซมชุดทาความร้อนเครือ่ งพิมพ์ของหน่วยการเงิน
และพัสดุ (มบ.จบ.571500201000015)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,500.00
9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ฟิตเทค
PR0208062080059 19/8/2562
22,500.00
22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรุง่ โรจน์ หวังศิริ
PR0208062080068 19/8/2562

-

-

4/9/2562

-

-

60,000.00 เฉพาะเจาะจง

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ไพรัชคอมพิวเตอร์ PR0208062080062
แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น

19/8/2562

-

-

6,360.00

6,360.00 เฉพาะเจาะจง

ไทวัสดุ

PR0208062080082

21/8/2562

-

-

37,440.00

37,440.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.วรรณรัตน์วัสดุ

PR0208062080080

21/8/2562

-

-

10943 จ้างทาป้ายไวนิล สาหรับใช้ในการจัดโครงการพิธีไหว้ครู
ประจาปีการศึกษา 2562
10944 ซ่อมแซมเครือ่ งโทรสารห้องธุรการ
10945 ชั้นสาหรับวางของในห้องน้า และรางลิน้ ชัก
10946 ซ่อมแซมเครือ่ งพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ มบ.จบ.
5415002010030

1,080.00

1,080.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไอปริน๊ ท์

PR0208062070059

21/8/2562

-

-

3,650.00
4,830.00
5,600.00

3,650.00 เฉพาะเจาะจง
4,830.00 เฉพาะเจาะจง
5,600.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เจริญกิจเซลส์แอนด์เซอร์วิส
PR0208062080083
บจก.โฮมโปรดักส์
PR0208062080081
ห้างหุ้นส่วนจากัด ไพรัชคอมพิวเตอร์ PR0208062080077
แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น

21/8/2562
21/8/2562
21/8/2562

-

-

10947 จ้างย้ายเครือ่ งปรับอากาศจากโซน L ห้องสมุดชั้น 1
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศไปติดตัง้ ห้อง L106e
อาคารเรียนรวม
10948 จ้างเหมาติดตัง้ แผงไฟ LED 400 W จานวน 6 ชุด
พร้อมอุปกรณ์ บริเวณสระว่ายน้า
10949 ซ่อมแซมเครือ่ งวัดความดันโลหิตประจาห้องพยาบาล
จานวน 1 เครือ่ ง
10950 เปลีย่ นยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 40-0229 จบ
จานวน 2 เส้น

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายรุง่ โรจน์ หวังศิริ

PR0208062080079

21/8/2562

-

-

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมเดช สวัสดีมงคล

PR0208062080084

23/8/2562

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชัชชัยเภสัช

PR0208062080086

23/8/2562

-

-

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208062080096

26/8/2562

-

-

10942 จัดซือ้ แผงกั้นเหล็ก , กรวยจราจร และแผงกั้นจราจร

หน ้า 932

PO0208062090007

ข้อเสนอแนะ

60,000.00

10941 จัดซือ้ กล่องเครือ่ งมือช่างพร้อมชุดเครือ่ งมือช่าง 4 กล่อง

นางสาวกฤษณา วัฒนะประดิษฐ์

ปัญหำและอุปสรรค

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10951 จัดซือ้ ขาตัง้ ธง จานวน 12 อัน
10952 จ้างทาช่อดอกไม้สดและป้ายไวนิลสาหรับใช้ในการจัด
โครงการ Freshmen Night
10953 จ้างทาตรายาง จานวน 26 อัน สาหรับใช้ในห้องการเงิน
และพัสดุ และห้องธุรการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,200.00
4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จากัด
PR0208062080100 26/8/2562
6,550.00
6,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าอ้อยดอกไม้สด
PR0208062080106 26/8/2562

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

3,800.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านตรายางพวงพิศ

PR0208062080098

26/8/2562

-

-

10954 จ้างเหมาซักชุดเครือ่ งนอนห้องพักรับรองแขก อาคารที่
พักบุคลากร ชั้น 8 และบ้านพักรับรอง จานวน 115 ชุด

6,325.00

6,325.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.นวนันท์ สุทธิพร

PR0208062080101

26/8/2562

-

-

10955 ซือ้ สายสะพายและมงกุฎ สาหรับใช้ในการจัดโครงการ
ประกวด Buu Freshman Boy and Girl 2019

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมะลิ

PR0208062070060

26/8/2562

-

-

10956 พรมอัดเรียบ สาหรับใช้ในการจัดโครงการ Freshmen
Night 2019
10957 เปลีย่ นแบตเตอรีแ่ ห้งเครือ่ งสารองไฟฉุกเฉินอาคารที่
พักบุคลากร จานวน 24 หม้อ
10958 จัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในอาคารที่พักบุคลากร ชั้น
8 และบ้านพักวิลล่า
10959 ซือ้ SSD 120GB SATA3 เพื่อใช้สาหรับซ่อมแซมเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 8
รายการ
10960 ซ่อมแซมห้อง S111 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์
10961 จ้างติดฟิล์มห้องเรียน อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ จานวน 3,000 ตารางฟุต

3,450.00

3,450.00 เฉพาะเจาะจง

PR0208062080104

26/8/2562

-

-

16,800.00

16,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีบี ออร์กาไนเซอร์
จากัด
ร้านน้อยไดนาโม

PR0208062080097

26/8/2562

-

-

9,920.00

9,920.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น

PR0208062080108

27/8/2562

-

-

10,320.00

10,320.00 เฉพาะเจาะจง

คลินิก คอม โดย เนส

PR0208062080111

27/8/2562

-

-

32,550.00

32,550.00 เฉพาะเจาะจง

นายบุญส่ง ประกอบทรัพย์

PR0208062080117

28/8/2562

-

-

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์

PO0208062090009

4/9/2562

-

-

หน ้า 933

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10962 ซ่อมแซมกระจกหน้าต่าง , เปลีย่ นบานเกล็ด และซ่อม
ขอบประตูห้องน้า อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ , อาคารเรียนรวม และอาคารหอพักนิสิต
10963 จ้างซ่อมรถอีแต๋นหมายเลข4 เนื่องจากยางแตกขณะ
ปฏิบัติงาน
10964 จัดจ้างซ่อมฝ้าเพดานห้องศูนย์ออกกาลังกาย อาคาร50ปี

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
51,800.00
51,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ์
PO0208062090010 4/9/2562

428.00

428.00 เฉพาะเจาะจง

8,300.00

10965 จ้างทาป้ายไวนิลโครงการทาหมันสุนัขจรจัดภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา
10966 ขอจ้างซ่อมรถอีแต๋น หมายเลข1 เนื่องจากรถยางแตก
ตรงหัวจุก
10967 ขอซือ้ วัสดุสาหรับซ่อมแซมห้องน้า อาคารหอประชุม
ธารงฯ และอาคารชุดพักอาศัย ดร.เสนาะฯ
10968 จ้างซ่อมระบบสายสัญญาณกล้องวงจรปิดและซ่อม
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
10969 ขอจ้างซ่อมแซมอาคารโภชนาคารและห้องอาหาร
เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรมชารุด
10970 ขอจ้างซ่อมตัดต่อเมนประปาเข้ามิเตอร์โรงสูบน้า3
เนื่องจากเริม่ ผุร่อน
10971 ขอจ้างซ่อมปั๊มน้าโรงสูบน้า๑ เนื่องจากมอเตอร์ปั๊มน้า
ตัวที่๒ชารุด
10972 จ้างซ่อมรถทะเบียน นค-๗๒๐๘ ชลบุรี เนื่องจาก
เปลีย่ นน้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ และเปลีย่ นน็อตล้อ
หน้าซ้าย หลังซ้าย

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ร้านแสนสุขการยาง

PR0206062090003

2/9/2562

-

-

8,300.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008

PR0206062090016

2/9/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววลัญช์รัตน์ ทองระอา

PR0206062090005

2/9/2562

-

-

695.50

695.50 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขการยาง

PR0206062090004

2/9/2562

-

-

684.80

684.80 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062090017

2/9/2562

-

-

40,660.00

40,660.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PO0206062090001

3/9/2562

-

-

46,000.00

46,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008

PO0206062090009

9/9/2562

-

-

29,140.00

29,140.00 เฉพาะเจาะจง

นายวีระศักดิ์ โฉมจังหวัด

PO0206062090010

11/9/2562

-

-

18,550.00

18,550.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PO0206062090011

11/9/2562

-

-

2,765.42

2,765.42 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR0206062090113

11/9/2562

-

-

หน ้า 934

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10973 ขอซ่อมรถทะเบียน ขจ-๙๘๕๗ ชลบุรี เนื่องจากระบบ
เกียร์ไม่ทางาน
10974 ขอซ่อมรถสวัสดิการ ๕ เนื่องจากยางแตกขณะปฏิบัติงาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
11,783.91
11,783.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จากัด PO0206062090012
11/9/2562
428.00

428.00 เฉพาะเจาะจง

10975 ขอจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขก-2343 ชลบุรี เนื่องจาก
ขณะปฏิบัติงานโดนก้อนหินดีดใส่ไฟตัดหมอก

6,505.60

6,505.60 เฉพาะเจาะจง

10976 ขอจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 40-0698 ชลบุรี เนื่องจาก
น้ายาแอร์รวั่ และพัดลมคอล์ยร้อนไม่ทางาน

13,910.00

13,910.00 เฉพาะเจาะจง

10977 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน กร-6153 ชลบุรี เนื่องจากเช็ค
ระยะ 350,000 กิโลเมตร
10978 ขอซือ้ พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ คูร่ าชินีรัชกาล
ที่ ๑๐ เพื่อติดตัง้ ณ ห้องอธิการบดี
10979 ขอจ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ต-2236 ชลบุรี เนื่องจากยาง
แตกขณะปฏิบัติงาน
10980 ขอซ่อมรถตูท้ ะเบียน ขก-2343 ชลบุรี เนื่องจากไฟรูป
เครือ่ งยนต์โชว์หน้าปัดรถ
10981 ขอล้างเครือ่ งปรับอากาศ ชั้น ๙ สานักงานอธิการบดี

7,879.62

10982 ขอซ่อมรถทะเบียน ขก-2343 ชลบุรี เนื่องจากเช็คระยะ
440,000 กิโลเมตร
10983 ขอซ่อมรถทะเบียน ขค-5391 ชลบุรี เนื่องจากเช็คระยะ
290,000 กิโลเมตร
10984 ขอซือ้ พัดลมเพดานและพัดลมโคจร สาหรับติดตัง้
ทดแทนของเดิมที่ชารุด ณ อาคารโภชนาคาร
10985 ขอจ้างซ่อมรถทะเบียน 40-0964 ชลบุรี เนื่องจากยาง
แตกจึงต้องสลับใช้ยางอะไหล่แทน

ร้านแสนสุขการยาง

ข้อเสนอแนะ
-

PR0206062090120

12/9/2562

-

-

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR0206062090155

13/9/2562

-

-

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด

PO0206062090013

16/9/2562

-

-

7,879.62 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จากัด

PR0206062090179

16/9/2562

-

-

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0206062090182

16/9/2562

-

-

1,926.00

1,926.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขการยาง

PR0206062090166

16/9/2562

-

-

1,070.00

1,070.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR0206062090193

18/9/2562

-

-

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง

ณัฐแอร์

PR0206062090217

20/9/2562

-

-

8,472.26

8,472.26 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR0206062090235

23/9/2562

-

-

7,715.24

7,715.24 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จากัด

PR0206062090236

23/9/2562

-

-

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุมารี เนื่องจานงค์

PR0206062090248

24/9/2562

-

-

220.00

220.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0206062090309

30/9/2562

-

-

หน ้า 935

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10986 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเครือ่ ง
ถ่ายเอกสาร
10987 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถตูห้ มายเลข
ทะเบียน นข 3484 สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์
600300101000001
10988 ขออนุมัติจ้างและขอเบิกเงินค่าจ้างเก็บขยะมูลฝอย
ประจาเดือนกรกฎาคม -กันยายน พ.ศ. 2562
10989 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,731.26
6,731.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จากัด
PR0209062090003
3/9/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

6,630.79

6,630.79 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผูจ้ าหน่ายโต PR0209062090002
โยต้า จากัด

3/9/2019

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

สานักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร

PR0209062090005

4/9/2019

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR0209062090019

9/9/2019

-

-

10990 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุภาคสนาม(ยาน๊อกหนอน)

1,177.00

1,177.00 เฉพาะเจาะจง

แสงทิพย์การไฟฟ้า

PR0209062090023

11/9/2019

-

-

10991 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ
หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0001/48 และ
5401014010237
10992 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุที่ใช้เพื่ออานวยความ
สะดวกให้แก่ผปู้ ฏิบัติงาน

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

พุทธชาติซัพพลาย

PR0209062090024

11/9/2019

-

-

1,132.55

1,132.55 เฉพาะเจาะจง

ร้านบี.พี.เพื่อนนักเรียน
ร้านแสงทิพย์การไฟฟ้า

PR0209062090025

11/9/2019

-

-

10993 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการตรวจสภาพ
รถใช้แก๊ส LPG ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกรมการขนส่ง
ทางบก
10994 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซักผ้าม้วนสาหรับตก
แต่งงานภาคสนาม จานวน 1 ม้วน
10995 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดทาป้ายไวนิลสาหรับ
งานประชาสัมพันธ์
10996 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดทาตรายาง จานวน 6
รายการ
10997 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุงานภาคสนาม

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สมาร์ทเทค จากัด(สาขา)

PR0209062090022

11/9/2019

-

-

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง

นางศิริรักษณ์ ศราวุธ

PR0209062090028

16/9/2019

-

-

360.00

360.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท

PR0209062090031

16/9/2019

-

-

2,940.00

2,940.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บี พี เพื่อนนักเรียน

PR0209062090030

16/9/2019

-

-

997.24

997.24 เฉพาะเจาะจง

แสงทิพย์การไฟฟ้า

PR0209062090032

16/9/2019

-

-

หน ้า 936

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10998 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้าดืม่ ถัง จานวน 13 ถัง
10999 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุภาคสนามเพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่ผปู้ ฏิบัติงาน
11000 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมตูค้ วบคุม
พร้อมติดตัง้ เครือ่ งสูบน้า
11001 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมปั๊มน้า จานวน
2 เครือ่ ง
11002 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าสายพานแอร์ รถบัส
หมายเลขทะเบียน 40-0520
11003 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุงานประชาสัมพันธ์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
208.00
208.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ โพธ์ศรี
PR0209062090029
16/9/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

แสงทิพย์การไฟฟ้า

PR0209062090040

19/9/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด วี แอนด์ วี
อินเตอร์ซิตี้
ลิตไดนาโม

PR0209062090035

19/9/2019

-

-

PR0209062090039

19/9/2019

-

-

ตลาดสดวัฒนานคร

PR0209062090038

19/9/2019

-

-

บจก.ไอที วัฒนา แอนด์ เซอร์วิส
(สานักงานใหญ่)
แสงงามอิงค์เจ็ทวัฒนานคร

PR0209062090036

19/9/2019

-

-

PR0209062090037

19/9/2019

-

-

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผูจ้ าหน่ายโต PR0209062090042
โยต้า จากัด
บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผูจ้ าหน่ายโต PR0209062090043
โยต้า จากัด

23/9/2019

-

-

23/9/2019

-

-

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR0209062090044

24/9/2019

-

-

13,400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บี พี เพื่อนนักเรียน

PR0209062090050

26/9/2019

-

-

27,500.00 เฉพาะเจาะจง

พุทธชาติซัพพลาย

PR0209062090047

26/9/2019

-

-

205.00

205.00 เฉพาะเจาะจง

34,626.17

34,626.17 เฉพาะเจาะจง

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

4,210.00

4,210.00 เฉพาะเจาะจง

11004 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าป้ายประสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วสาหรับงาน
ประชาสัมพันธ์
11005 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน กค 3602 สระแก้ว
11006 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมและ
บารุงรักษารถยนตื หมายเลขทะเบียน นข 3426
สระแก้ว
11007 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าใบสัง่ จ่ายน้าน้ามัน 5 เล่ม

15,940.00

15,940.00 เฉพาะเจาะจง

8,002.00

8,002.00 เฉพาะเจาะจง

8,691.88

8,691.88 เฉพาะเจาะจง

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง

11008 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุสานักงานของกอง
บริหารวิทยาเขตสระแก้ว
11009 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซม
เครือ่ งปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์
5401014010250,5401014010225,5401014010227,
5401014010241

13,400.00
27,500.00

หน ้า 937

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11010 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเครือ่ ง
ถ่ายเอกสาร
11011 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมตูท้ ่อระบายน้า
ชั้น 4 อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติอุปถัมภ์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,791.95
3,791.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จากัด
PR0209062090049
26/9/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายไพรัติ รสแก่น

PR0209062090048

26/9/2019

-

-

11012 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุงซ่อมแซมานภาคสนาม

631.30

631.30 เฉพาะเจาะจง

แสงทิพย์การไฟฟ้า

PR0209062090046

26/9/2019

-

-

11013 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถหกล้อ
หมายเลขทะเบียน 40-0511 ชลบุรี
11014 ขออนุมัติจ้างตัดแต่งต้นไม้พร้อมขน บริเวณแนวรัว้
ด้านหลังหอพักเทา-ทอง 1 และแนวรัว้ ด้านข้างหอพัก
เทา-ทอง 4
11015 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้า
ห่ม หอพักเทา-ทอง 3
11016 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมประตูกระจกอลูมิเนียม หอพัก
เทา-ทอง 3
11017 ขออนุมัติจัดจ้างทาวารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.
2562)
11018 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ (รับ-ส่ง)
นิสิตเข้าร่วมในโครงการศึกษาดูงานรายวิชา 67249859
และรายวิชา 67233359 ณ จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 5
กันยายน พ.ศ. 2562

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

วัฒนาประดับยนต์

PR0209062090052

27/9/2019

-

-

35,000.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ประกอบทรัพย์
คลีน เซอร์วิส

PR0218062090019

10/9/2562

-

-

2,332.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบางแสนวอช

PR0218062090023

10/9/2562

-

-

2,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายเทิดศักดิ์ รัศมี

PR0218062090022

10/9/2562

-

-

65,000.00

65,000.00 เฉพาะเจาะจง

โรงพิมพ์พิชิต
65,000 บาท

ราคาจ้าง PO0300062090001

2/9/2562

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม
จ้าง 30,000 บาท

ราคา PO0300062090002

3/9/2562

-

-

11019 ขออนุมัติจ้างเหมาทาความสะอาด อาคาร Business
Unit ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0300062090003

3/9/2562

-

-

11020 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทารูปเล่มรายงาน
และแผ่นซีดี

1,780.00

โครงการบริการวิชาการ

4/9/2562

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ประกอบทรัพย์
คลีน เซอร์วิส
ราคา
จ้าง 9,000 บาท
1,780.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา
ราคาจ้าง 1,780 บาท
หน ้า 938

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11021 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทารูปเล่มรายงาน
และแผ่นซีดี
11022 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทารูปเล่มรายงาน
และแผ่นซีดี
11023 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม อบต.หนองบอนแดง
11024 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์แบบสอบถาม อบต.หนองบอน
แดง
11025 ขออนุมัติจ้างถ่ายแบบสอบถาม อบต.หนองบอนแดง
11026 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม เทศบาลตาบลหนอง
ซ้าซาก
11027 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์แบบสอบถาม เทศบาลตาบล
หนองซ้าซาก
11028 ขออนุมัติจ้างถ่ายแบบสอบถาม เทศบาลตาบลหนอง
ซ้าซาก
11029 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
11030 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
11031 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 400 ชุด เทศบาล
ตาบลบ้านเพ
11032 ขออนุมัติจ้างแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด เทศบาล
ตาบลบ้านเพ
11033 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์แบบสอบถาม เทศบาลตาบลบ้าน
เพ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
850.00
850.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา
ราคาจ้าง 850 บาท
1,780.00
1,780.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา
ราคาจ้าง 1,780 บาท
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุภรณ์ ไชยรบ ราคา
จ้าง 10,000 บาท
8,780.00
8,780.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัจนพร คาเจริญ ราคาจ้าง
8,780 บาท
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ
ราคาจ้าง 2,000 บาท
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุภรณ์ ไชยรบ ราคา
จ้าง 10,000 บาท
8,780.00
8,780.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัจนพร คาเจริญ ราคาจ้าง
8,780 บาท
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ
ราคาจ้าง 2,000 บาท
4,500.00
4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ
ราคาจ้าง 4,500 บาท
3,745.00

800.00
10,000.00
6,500.00

3,745.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียริง่ จากัด
ราคาจ้าง
3,745 บาท
800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ
ราคาจ้าง 2,000 บาท
10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพันธ์ ผดุงการณ์
ราคา
จ้าง 10,000 บาท
6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพันธ์ ผดุงการณ์
ราคา
จ้าง 6,500 บาท
หน ้า 939

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
โครงการบริการวิชาการ
4/9/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

โครงการบริการวิชาการ

4/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

4/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

4/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

4/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

4/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

4/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

4/9/2562

-

-

PR0300062090043

9/9/2562

-

-

PR0300062090072

11/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

11/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

11/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

11/9/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11034 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งปั๊มน้า
จานวน 2 เครือ่ ง อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์
11035 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม เทศบาลตาบลเสม็ด
11036 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ทาเล่มรายงาน และ CD
เทศบาลตาบลเสม็ด
11037 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม เทศบาลเมืองหนองปรือ
11038 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ทาเล่มรายงาน และ CD
เทศบาลเมืองหนองปรือ
11039 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม เทศบาลตาบลตะเคียน
เตีย้
11040 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ทาเล่มรายงาน และ CD
เทศบาลตาบลตะเคียนเตีย้
11041 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม เทศบาลตาบลตะเคียน
เตีย้
11042 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ทาเล่มรายงาน และ CD
เทศบาลตาบลตะเคียนเตีย้
11043 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม อบต.เขาไม้แก้ว
11044 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ทาเล่มรายงาน และ CD
อบต.เขาไม้แก้ว
11045 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม เทศบาลตาบลบ้านค่าย
11046 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ทาเล่มรายงาน และ CD
เทศบาลตาบลบ้านค่าย

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
19,795.00
19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพินนะเคิล้ เอ็นจิเนียริง่
จากัด
ราคาจ้าง
19,795 บาท
15,000.00
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์ ทองไชย
ราคา
จ้าง 15,000 บาท
7,080.00
7,080.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณิกา แป้นถนอม ราคา
จ้าง 7,080 บาท
15,000.00
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์ ทองไชย
ราคา
จ้าง 15,000 บาท
7,080.00
7,080.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณิกา แป้นถนอม ราคา
จ้าง 7,080 บาท
15,000.00
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์ ทองไชย
ราคา
จ้าง 15,000 บาท
7,080.00
7,080.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณิกา แป้นถนอม ราคา
จ้าง 7,080 บาท
15,000.00
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์ ทองไชย
ราคา
จ้าง 15,000 บาท
7,080.00
7,080.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณิกา แป้นถนอม ราคา
จ้าง 7,080 บาท
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์ ทองไชย
ราคา
จ้าง 10,000 บาท
4,350.00
4,350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณิกา แป้นถนอม ราคา
จ้าง 4,350 บาท
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์ ทองไชย
ราคา
จ้าง 10,000 บาท
4,350.00
4,350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณิกา แป้นถนอม ราคา
จ้าง 4,350 บาท
หน ้า 940

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PO0300062090004
13/9/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

โครงการบริการวิชาการ

16/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

16/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

16/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

16/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

16/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

16/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

16/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

16/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

16/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

16/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

16/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

16/9/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11047 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม รวมเทศบาล
11048 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ทาเล่มรายงาน และ CD
รวมเทศบาล
11049 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม เทศบาลตาบลหนอง
ปลาไหล
11050 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ทาเล่มรายงาน และ CD
เทศบาลตาบลหนองปลาไหล
11051 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 400 ชุด
เทศบาลตาบลบ้านบึง
11052 ขออนุมัติจ้างพิมพ์เอกสาร เทศบาลตาบลบ้านบึง
11053 ขออนุมัติจ้างพิมพ์เอกสารและเข้าเล่ม เทศบาลตาบล
บ้านบึง
11054 ขออนุมัติจ้างบันทึกและประมวลผลข้อมูล
เทศบาลตาบลบ้านบึง
11055 ขออนุมัติจ้างบันทึกและประมวลผลข้อมูล
เทศบาลตาบลบ้านบึง
11056 ขออนุมัติจ้างบันทึกและประมวลผลข้อมูล
เทศบาลตาบลบ้านบึง
11057 ขออนุมัติจ้างบันทึกและประมวลผลข้อมูล
เทศบาลตาบลบ้านบึง
11058 ขออนุมัติจ้างเก็บข้อมูลภาคสนาม จานวน 110 ชุด
เทศบาลตาบลบ้านบึง
11059 ขออนุมัติจ้างเก็บข้อมูลภาคสนาม จานวน 110 ชุด
เทศบาลตาบลบ้านบึง
11060 ขออนุมัติจ้างเก็บข้อมูลภาคสนาม จานวน 110 ชุด
เทศบาลตาบลบ้านบึง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
90,000.00
90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์ ทองไชย
ราคา
จ้าง 90,000 บาท
40,710.00
40,710.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณิกา แป้นถนอม ราคา
จ้าง 40,710 บาท
15,000.00
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์ ทองไชย
ราคา
จ้าง 15,000 บาท
7,080.00
7,080.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณิกา แป้นถนอม ราคา
จ้าง 7,080 บาท
2,980.00
2,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลูกน้าเซอร์วิส
ราคาจ้าง 2,980 บาท
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชาคร อยูส่ ุข
ราคา
จ้าง 1,500 บาท
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลูกน้าเซอร์วิส
ราคาจ้าง 3,000 บาท
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดิเรก สิทธิการ
ราคาจ้าง 1,000 บาท
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณภัทร ดอกบัว
ราคาจ้าง 1,000 บาท
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณภัทร ดอกบัว
ราคาจ้าง 1,000 บาท
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณภัทร ดอกบัว
ราคาจ้าง 1,000 บาท
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล ทองเหมือน
ราคาจ้าง 1,500 บาท
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศักยภาพ อังคะนาวิน ราคา
จ้าง 1,500 บาท
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรวมพล ช่องศรี
ราคาจ้าง 1,500 บาท
หน ้า 941

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
โครงการบริการวิชาการ 16/9/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

โครงการบริการวิชาการ

16/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

16/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

16/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

17/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

17/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

17/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

17/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

17/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

17/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

17/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

17/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

17/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

17/9/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11061 ขออนุมัติจ้างเก็บข้อมูลภาคสนาม จานวน 110 ชุด
เทศบาลตาบลบ้านบึง
11062 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 400 ชุด อบต.เขาชะ
เมา
11063 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด
อบต.เขาชะเมา
11064 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์แบบสอบถาม อบต.เขาชะเมา
11065 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 400 ชุด
เทศบาลตาบลท่าข้าม
11066 ขออนุมัติจ้างเก็บแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด
เทศบาลตาบลท่าข้าม
11067 ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์แบบสอบถาม เทศบาลตาบลท่า
ข้าม
11068 ขออนุมัติจัดซือ้ เบญจรงค์ แก้วลายเต็ม จานวน 2 ชิ้น
11069 ขออนุมัติจ้างเหมารถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
11070 ขออนุมัติจ้างเหมารถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
11071 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จานวน 1 คัน
11072 ขออนุมัติจ้างเหมาวงดนตรีไทย (โครงการพิธีไหว้ครู
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ 26 ก.ย. 2562)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทวัฒน์ ภู่ระหงษ์
ราคาจ้าง 1,500 บาท
800.00
800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ
ราคาจ้าง 800 บาท
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาวรรณ เกตุหอม
ราคาจ้าง 10,000 บาท
6,500.00
6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาวรรณ เกตุหอม
ราคาจ้าง 6,500 บาท
800.00
800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ
ราคาจ้าง 800 บาท
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุมารินทร์ อินทชิต
ราคาจ้าง 10,000 บาท
6,500.00
6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุมารินทร์ อินทชิต
ราคาจ้าง 6,500 บาท
1,250.00
1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
ราคาจ้าง 1,250 บาท
24,000.00
24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย จันลา
ราคา
จ้าง 24,000 บาท
24,000.00
24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย พุทธวา
ราคา
จ้าง 24,000 บาท
24,900.00
24,900.00 เฉพาะเจาะจง VIVERA KASIH SIHOMBING ราคา
จ้าง 24,900 บาท
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์ กล่ากล่อมจิตร ราคา
จ้าง 4,000 บาท

หน ้า 942

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
โครงการบริการวิชาการ 17/9/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

โครงการบริการวิชาการ

20/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

20/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

20/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

20/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

20/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

20/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

23/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

23/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

23/9/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ

23/9/2562

-

-

PR0300062090094

24/9/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11073 ขออนุมัติจ้างทาโล่ประกาศเกียรติคุณ สาหรับศิษย์เก่า
ดีเด่นและสาหรับรางวัล ''คุรุสดุดี'' (โครงการพิธีไหว้ครู
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562
วันที่ 26 ก.ย. 2562)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
10,800.00
10,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีชลสปอร์ต
ราคา PO0300062090005
24/9/2562
จ้าง 10,800 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

11074 ขออนุมัติจัดจ้างจัดดอกไม้-พวงมาลัย และจัดอกไม้
ตกแต่งเวทีสถานที่ โพเดียม และโต๊ะหมู่บูชา ดอกไม้
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นและผูร้ ับรางวัลคุรุสดุดี
(โครงการพิธีไหว้ครู คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 ก.ย. 2562)

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางวิไล ไทยเจริญ
จ้าง 11,000 บาท

ราคา PO0300062090006

24/9/2562

-

-

11075 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก (โครงการมุทิตาจิต วันวาน
ที่พากเพียร วันเกษียณที่พากภูมิ ณ ห้องโถง
อเนกประสงค์ ชั้น 1 วันที่ 27 ก.ย. 2562)
11076 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 4x2 เมตร
(โครงการมุทิตาจิต วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่
ภาคภูมิ ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 วันที่ 27 ก.ย.
2562)

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไทยเบญจรงค์
ซือ้ 4,000 บาท

ราคา

PR0300062090125

25/9/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ
ราคาจ้าง 2,000 บาท

PR0300062090118

25/9/2562

-

-

11077 ขออนุมัติจ้างจัดดอกไม้แสดงความยินดี (โครงการมุทิตา
จิต วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ณ ห้องโถง
อเนกประสงค์ ชั้น 1 วันที่ 27 ก.ย. 2562)

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางวิไล ไทยเจริญ
จ้าง 2,000 บาท

ราคา PR0300062090117

25/9/2562

-

-

11078 ขออนุมัติจ้างเหมาทาความสะอาดสถานที่บริเวณรอบ
อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
11079 จ้างทาป้ายพลาสติก (อคิลิค) 2 ป้าย
11080 ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ราคา PR0300062090129

27/9/2562

-

-

1,400.00
4,500.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง
4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายบงกต ช่างเรือนกุล
จ้าง 6,000 บาท
นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0500062090005
PR0500062090003

2/9/2562
2/9/2562

-

-

215.00

215.00 เฉพาะเจาะจง

PR0500062090004

2/9/2562

-

-

11081 ค่าสแกน A2 จานวน 43 แผ่น

ร้านลูกน้าเซอร์วิส

หน ้า 943

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11082 ขอจ้างเดินเมนไฟ 3 เฟส
11083 ขอซือ้ ป้ายพลาสติกสามเหลีย่ มตัง้ โต๊ะ
11084 จัดซือ้ จัดจ้างงานเกษียณอายุราชการ/ปฏิบัติงาน
บุคลากร ปี 2562 จานวน 9 รายการ ประกอบด้วย
11085 6.1 ค่าจ้างเหมาบริการค่าไฟพาร์ LED พร้อมชุดเครือ่ ง
เสียงคาราโอเกะ
11086 6.2 ค่าทาเล่มสูจิบัตร จานวน 20 เล่ม
11087 6.3 ค่าตกแต่งสถานที่ จานวน 1 งาน
11088 6.4 ค่ากระดาษอัดรูป

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
68,738.94
68,738.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิตี้ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ PO0500062090001
9/9/2562
มาเกตติง้ จากัด
4,200.00
4,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล
PR0500062090053
5/9/2562
29,125.00

29,125.00 เฉพาะเจาะจง

.........................................

PR0500062090084

ข้อเสนอแนะ
-

13/9/2562

-

-

3,000.00

3,000.00

นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ

0/1/1900

0/1/1900

-

-

1,200.00
4,000.00
2,500.00

1,200.00
4,000.00
2,500.00

นายธีรเดช ผาติเสนะ
ร้านไม้เมืองการ์เด้นท์
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

0/1/1900
0/1/1900
0/1/1900

0/1/1900
0/1/1900
0/1/1900

-

-

11089 6.5 ค่าสมุดอวยพร จานวน 5 เล่ม

675.00

675.00

0/1/1900

0/1/1900

-

-

11090 6.6 ค่าป้ายไวนิล จานวน 1 ป้าย
11091 6.7 ค่าของที่ระลึก

4,000.00
6,000.00

4,000.00
6,000.00

0/1/1900
0/1/1900

0/1/1900
0/1/1900

-

-

11092 6.8 ค่าโล่ จานวน 5 ชุด

7,500.00

7,500.00

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ
ร้าน Green อาหารและเครือ่ งดืม่
เพื่อสุขภาพ
นางโสภางค์พักตร์ หร่ายเจริญ

0/1/1900

0/1/1900

-

-

250.00

250.00

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์

0/1/1900

0/1/1900

-

-

30/9/2562

-

-

0/1/1900
0/1/1900

-

-

2/9/2019

-

-

11093 6.9 ค่าดอกไม้ติดหน้าอก จานวน 5 ช่อ
11094 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรพาภาษาไทยจานวน 4 รายการ
11095 9.1 ป้ายไวนิล จานวน 2 ป้าย
11096 9.2 ช่อดอกไม้ติดหน้าอก จานวน 2 ช่อ และ ค่าจ้างจัด
ดอกไม้ตกแต่งสถานที่ จานวน 3 ชุด
11097 ค่าจ้างเหมาบริการ

13,750.00
5,310.00
2,740.00
39,250.00

13,750.00 เฉพาะเจาะจง
5,310.00
2,740.00

นายวันธวัช เรืองศรี
นายพลรัฐ เชษฐ์ปจิฉิม
นางสาววรรณา เชื้อฮ้อ

39,250.00 เฉพาะเจาะจง

นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ

หน ้า 944

PO0500062090004
0/1/1900
0/1/1900
PO0600062090001

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11098 วัสดุยางรถยนต์
11099 ค่าใช้จ่าย

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
10,400.00
10,400.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์
PR0600062090014
2/9/2019
5,944.00

5,944.00 เฉพาะเจาะจง

11,808.00

11,808.00 เฉพาะเจาะจง

11101 วัสดุอื่นๆ

9,000.00

11102 วัสดุอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ
-

ร้านมารดา, หจก.ซายน์ติฟิค เคมีคอล PR0600062090006
ซัพพลาย
นางภาณภัช แสงพันตา
PR0600062090019

2/9/2019

-

-

2/9/2019

-

-

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.วงศ์ทรายทอง

PR0600062090028

3/9/2019

-

-

9,689.00

9,689.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค

PR0600062090029

3/9/2019

-

-

11103 วัสดุอื่นๆ

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0600062090031

3/9/2019

-

-

11104 วัสดุอื่นๆ

6,400.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0600062090048

4/9/2019

-

-

11105 วัสดุวิทยาศาสตร์

6,591.20

6,591.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จากัด PR0600062090046

4/9/2019

-

-

845

845 เฉพาะเจาะจง

X-FRAMES, น้าดืม่ บ้านและสวน

PR0600062090051

4/9/2019

-

-

11107 วัสดุอื่นๆ

9,655.00

9,655.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600062090049

4/9/2019

-

-

11108 วัสดุอื่นๆ

4,709.98

4,709.98 เฉพาะเจาะจง

PR0600062090044

4/9/2019

-

-

11109 วัสดุอื่น

9,240.00

9,240.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ็ก เอส เคออโต้, ร้านกฤษณ์
อิเลคทริค
ร้านกฤษณ์ อิเลคทริ, หจก.จิ๋ว
มอเตอร์แมช
ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค

PR0600062090050

4/9/2019

-

-

23,000.00

23,000.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PO0600062090006

5/9/2019

-

-

450

450 เฉพาะเจาะจง

นางพรภินันท์ นิธิโรจน์ชลิตา

PR0600062090073

5/9/2019

-

-

11100 ขออนุมัติถ่ายเอกสาร จานวน 1 งาน

11106 วัสดุอื่น

11110 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์ - ตูก้ ดน้าดืม่ 2 เครือ่ ง
11111 ป้ายไวนิล

หน ้า 945

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11112 ค่าซ่อมรถบัส
11113 ค่าซ่อมรถตู้

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
39,600.00
39,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิจันททิมโอภาส
PO0600062090011
6/9/2019
2,842.00

2,842.00 เฉพาะเจาะจง

11114 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งปรับอากาศ

59,145.00

11115 ขออนุมัติจ้างเหมาเดินสายปลัก๊ ไฟ สายแลน และ
สายโทรศัพท์
11116 ขออนุมัติจ้างเหมาติดตัง้ ประตูบานเลือ่ นและกระจก
บานติดตาย
11117 ค่าซ่อมพื้น ชั้น6 อาคารซีแอล จานวน 1 งาน

ข้อเสนอแนะ
-

PR0600062090105

6/9/2019

-

-

59,145.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านยุทธทาเบาะ, ส.อารยยางยนต์ ,
หจก.ต้อมเจริญยนต์
นิวทาวน์ เทคนิค

PO0600062090009

6/9/2019

-

-

18,404.00

18,404.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PO0600062090007

6/9/2019

-

-

19,581.00

19,581.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. พิเศษ อะลูมินั่ม

PO0600062090010

6/9/2019

-

-

16,700.00

16,700.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ เสียงสังข์

PO0600062090013

9/9/2019

-

-

11118 วัสดุอื่นๆ

70,310.00

70,310.00 เฉพาะเจาะจง

บรูเกอร์ สวิสเซอร์แลนด์ เอจี

PO0600062090012

9/9/2019

-

-

11119 ป้ายไวนิล

1,300.00

1,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0600062090122

10/9/2019

-

-

11120 วัสดุอื่นๆ

3,630.00

3,630.00 เฉพาะเจาะจง

นายไพรเดช สุทธิเรือง

PR0600062090127

10/9/2019

-

-

11121 ขออนุมัติเช่ารถตูป้ รับอากาศ

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายประกิจ ท้วมพงษ์

PR0600062090139

11/9/2019

-

-

11122 วัสดุอื่นๆ

2,227.88

2,227.88 เฉพาะเจาะจง

หจก.วงศ์ุทรายทอง, ร้านฅนแซ่เตียว, PR0600062090133
กมล การกุญแจ, บจก.อาร์เอสจี
แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์

11/9/2019

-

-

11123 ค่าซ่อมระบบไฟฟ้า

228.2

228.2 เฉพาะเจาะจง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน

PR0600062090147

12/9/2019

-

-

11124 ขออนุมัติซอื้

470.8

470.8 เฉพาะเจาะจง

บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

PR0600062090146

12/9/2019

-

-

หน ้า 946

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11125 ค่าของทุ่ระลึก
11126 (ไป-กลับ ม.บูรพา-บ.อาหารสยามฯ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
980
980 เฉพาะเจาะจง ร้าน Colette Cafe
PR0600062090157
13/9/2019
PR0600062090163

16/9/2019

-

-

นิวทาวน์ เทคนิค

PO0600062090015

17/9/2019

-

-

3,013.00 เฉพาะเจาะจง

นายไพรเดช สุทธิเรือง

PR0600062090202

20/9/2019

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายไพรเดช สุทธิเรือง

PR0600062090235

25/9/2019

-

-

11130 วัสดุอื่นๆ

1,665.00

1,665.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600062090250

26/9/2019

-

-

11131 ค่าจ้างเหมา

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางพรภินันท์ นิธิโรจน์ชลิตา, บจก.
บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
น.ส.โยษิตา งามวิจิตร

PR0600062090251

26/9/2019

-

-

11132 ค่าเชา

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสวัสดิการ 33 seafood

PR0600062090253

26/9/2019

-

-

11133 วัสดุอื่นๆ

2,320.00

2,320.00 เฉพาะเจาะจง

รานกัลยา ฟอริส

PR0600062090252

26/9/2019

-

-

11134 ขออนุมัติค่าจ้างออกแบบโลโก้ศูนย์การเรียนรูร้ ะบบ
อัตโนมัติ (Automation Park)

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอัมฤทธิ์ ตรีสัจญาณ

PR0700062090007

2/9/2562

-

-

11135 ซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 4 รายการ
รายละเอียดตามใบเสนอราคา

8,774.00

8,774.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์แสงทอง
วิศวกรรม

PR0700062090005

2/9/2562

-

-

11136 ขออนุมัติจัดจ้าง บริการตรวจเช็ค-ล้างทาความสะอาด
เปลีย่ นอะไหล่เครือ่ งปรับอากาศ จานวน 2 รายการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0001-151/49,
4120-001-0001-5/44 (รายละเอียดดังเอสการแนบ)

5,671.00

5,671.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
จากัด

PR0700062090002

2/9/2562

-

-

11128 ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
11129 ของทุ่ระลึก

2,100.00 เฉพาะเจาะจง

26,037.00

26,037.00 เฉพาะเจาะจง

3,013.00

-

นายประกิจ ท้วมพงษ์

11127 ซ่อมแอร์

2,100.00

ข้อเสนอแนะ

หน ้า 947

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11137 ขออนุมัติจัดจ้างกาจัดสารเคมีใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการ
จานวน 1 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
84,530.00
84,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริง่ จากัด
PR0700062090001
2/9/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

11138 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ แผ่นตัด ,แผ่นเจียร , GS Battrey
รถยนต์ ,ขั๋วหลอดไฟ ฯลฯ รายละเอียดตามใบเสนอราคา

9,880.38

9,880.38 เฉพาะเจาะจง

ร้านศรีพลัง พาณิชย์

PR0700062090006

2/9/2562

-

-

11139 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์สานักงานดังเอกสารแนบ

7,299.00

7,299.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช

PR0700062090010

3/9/2562

-

-

11140 ขออนุมัติซ่อมเตาให้ความร้อน จานวน 2 รายการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายระพิน ฮะสุน

PR0700062080154

4/9/2562

-

-

11141 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ Beaker 50 ml /Pyrex , Beaker
100 ml /Pyrex, Beaker 250 ml /Pyrex และอื่นๆ
ทั้งหมด จานวน 29 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการซือ้ แนบ

37,834.13

37,834.13 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอดวานซ์ ซายน์เทค จากัด

PR0700062090020

5/9/2562

-

-

11142 ซ่อมแซมเครือ่ งมือมัดสภาวะอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์
590200601000007 รายละเอียดตามใบเสนอราคา

26,896.59

26,896.59 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น PR0700062090003
จากัด

5/9/2562

-

-

11143 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษ A4 คณะวิศวกรรมศาสตร์

39,200.00

39,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด

PR0700062090041

10/9/2562

-

-

11144 ขออนุมัติจัดซือ้ ผงหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร FUJI XEROX
รุน่ WC 5335

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปปี้เออร์ PR0700062090071
จากัด

11/9/2562

-

-

11145 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดรอบนอก
อาคาร ดูแลสวน และบารุงต้นไม้ คณะวิศวกรรมศาสตร์

27,462.21

27,462.21 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ประกอบทรัพย์
คลีน เซอร์วิส

13/9/2562

-

-

หน ้า 948

PR0700062090104

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11146 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์คณะฯ เปลีย่ น
ยางนอก,เปลีย่ นยางใน,เปลีย่ นน้ามันเครือ่ ง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ
11147 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุผ้าสีน้าเงิน จานวน 70 หลา, ผ้าสีส้ม
จานวน 30 หลา,บล็อกสกรีน จานวน 1 อัน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การซือ้ แนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,440.00
1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยบางแสน
PR0700062090112
16/9/2562
-

16,371.00

16,371.00 เฉพาะเจาะจง

11148 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุของที่ระลึกคณะวิศวกรรมศาสตร์
ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการซือ้ แนบ

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

11149 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุหลอดเลเซอร์ 60 W พร้อมเซอร์วิส
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการซือ้ แนบ

35,524.00

11150 ขออนุมัติจัดจ้างทาแผ่นป้ายไวนิลBackdrop,แผ่นพื้นไว
นิล,ป้ายสติก๊ เกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดประกาศรางวัล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ
11151 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันเชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท แซม ดีไซน์ ยูนิฟอร์ม แฟคทอ PR0700062090129
รี่ จากัด

17/9/2562

-

-

ร้านโชคถาวร(แป้น)

PR0700062090136

19/9/2562

-

-

35,524.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แมส บิสเนส จากัด

PR0700062090198

26/9/2562

-

-

11,160.00

11,160.00 เฉพาะเจาะจง

ต้นบุญการพิมพ์

PR0700062090201

27/9/2562

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก
PR0700062090206
จากัด ชลบุรี-หนองมน#11018 สาขา
00056

27/9/2562

-

-

11152 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุใช้ในโครงการจานวน 12 รายการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณ
ลักษะการซือ้ แนบ

2,865.00

2,865.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด

PR0700062090205

27/9/2562

-

-

11153 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุใช้ในโครงการจานวน 6 รายการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณ
ลักษะการซือ้ แนบ

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR0700062090207

27/9/2562

-

-

หน ้า 949

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11154 ขอจัดจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศไปศึกษาดุงาน
บริษัท คราวน์ เซรามิคส์ จากัด และบริษัท รัตโกสินทร์
เซรามิกส์ 4 จากัด สาขาเซรามิกส์
11155 ขอจัดซือ้ น้ามันเชื้อเพลิง ประจาเดือนกันยายน 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ
PR0800062090003
3/9/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร ,
บริษัทบางจากกรีนเนต จากัด
นางสาวปิยะนันท์ มาตแม้น

PR0800062090002

3/9/2019

-

-

PR0800062090006

5/9/2019

-

-

PR0800062090004

5/9/2019

-

-

4,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทเซอร์นิค อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
ร้านที.พี.เอส เบสท์เซอร์วิส

PR0800062090030

12/9/2019

-

-

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิชสินีพาณิชย์

PR0800062090029

12/9/2019

-

-

1,370.00

1,370.00 เฉพาะเจาะจง

13/9/2019

-

-

11161 ขอซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ สาขานิเทศศิลป์ 18,200
บาท สาขาบัณฑิตศึกษา 6,000 บาท สานักงานคณบดี
4,250 บาท
11162 ขอจัดซือ้ หมึกเพื่อใช้ในการจัดทางานในสาขา
บัณฑิตศึกษา
11163 ขอจัดจ้างเหมาทาความสะอาดห้องพักรับรอง ห้อง 203

28,450.00

28,450.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้หยก,
นางนง
PR0800062090078
ลักษณ์ ศิริวัฒน์, นางสาวจันทิมา กัง
กิจ
นายบุญร่วม ตากิ่มนอก
PR0800062090079

17/9/2019

-

-

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง

ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส

PR0800062090080

17/9/2019

-

-

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปิยะนันท์ มาตแม้น

PR0800062090097

20/9/2019

-

-

11164 ขอจัดซือ้ วัสดุ และถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการจัดทางาน
และการเรียนการสอนในสาขาเซรามิกส์
11165 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาลีชุบเอทิลแอลกอฮอล์ ของ
รายวิชา 73230159 ภาควิชาสุขศึกษา

2,981.52

2,981.52 เฉพาะเจาะจง

25/9/2019

-

-

629.16

629.16 เฉพาะเจาะจง

นางสาววาราดา เกื้อปัญญากูล , ร้าน PR0800062090099
พร้อมพรรณเซอร์วิส
บ.ดีฟาร์มาซี จากัด
PR1000062090001

2/9/2019

-

-

11156 ขอจัดจ้างเหมาทาความสะอาดแม่บ้าน ห้อง 203
อาคารมีชัย ฤชุพันธุ์ สาขานิเทศศิลป์
11157 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์
11158 ขอจัดจ้างซ่อมเครือ่ งพิมพ์ และจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการ
จัดทางานในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
11159 ขอจัดซือ้ แก๊ส เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์
11160 ขอจัดซือ้ ผักและผลไม้ เพื่อใช้เป็นหุ่นนิ่ง ในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาวาดเส้น 1 สาขานิเทศศิลป์

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง

1,872.50

1,872.50 เฉพาะเจาะจง

4,200.00

หน ้า 950

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11166 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเทิดพระบิดา ไหว้ครู
ราลึกบูรพาจารย์
11167 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์
ย-3924 ประจาเดือน ก.ย 2562
11168 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดทาประกาศนียบัตร มอบให้
สโมสรนิสิตในโครงการเทิดพระบิดา ไหว้ครู ราลึก
บูรพาจารย์
11169 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
ประจาเดือน ก.ย 2562
11170 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถตูร้ ับส่งผูเ้ ข้าร่วม
โครงการปรับปรุงคุณภาพ
11171 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพานไหว้ครู โครงการเทิดพระบิดา
ไหว้ครู ราลึกบูรพาจารย์
11172 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึก โครงการปรับปรุง
คุณภาพหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
11173 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเอกสารสรุปโครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนักจัดการสุขภาพชุมชน
กิจกรรมระยะที่ 2
11174 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโปสเตอร์นาเสนอผลงานวิจัย การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี
11175 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
11176 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,500.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริภรณ์ เดชสุภา,แม่ประภา
PR1000062090004
2/9/2019
สังฆภัณฑ์,ร้านะโมดอกไม้สด (โม)
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง
PR1000062090007
2/9/2019
1,050.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง

12,305.00

12,305.00 เฉพาะเจาะจง

4,000.00

ข้อเสนอแนะ
-

ร้าน SP PRINT

PR1000062090002

2/9/2019

-

-

หจก. อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส

PR1000062090008

2/9/2019

-

-

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวีระยุทธ ขอบใจ

PR1000062090005

2/9/2019

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางนงลักษณ์ บุราณเดช

PR1000062090003

2/9/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโมเน่ต์

PR1000062090006

2/9/2019

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062090015

3/9/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน Goto Print&Design

PR1000062090009

3/9/2019

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR1000062090012

3/9/2019

-

-

32,239.10

32,239.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR1000062090014

3/9/2019

-

-

หน ้า 951

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11177 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถเพื่อรับส่งอาจารย์
ภาควิชาอนามัยสิง่ แวดล้อมเดินทางไป องค์การบริหาร
ส่วนตาบลมาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ในวันที่ 6 ก.ย
2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,300.00
2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร ยงศรีพิพัฒน์
PR1000062090011
3/9/2019
-

11178 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์ Brother รุน่ TN 2280

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

11179 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุและสารเคมี ภาควิชาพื้นฐาน
สาธารณสุข
11180 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุฝึกปฏิบัติรายวิชา 70630459
อนามัยชุมชน 2 และรายวิชา 70430959 โภชนาการ
สาธารณสุข
11181 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์สี
11182 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพิมพ์เอกสารและเข้าเล่มสรุป
โครงการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต
11183 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 70320959
การป้องกันและควบคุมโรค
11184 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารการเรียนการสอน
โครงงานของนิสิต จานวน 10 กลุม่
11185 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 71250559

53,500.00

ข้อเสนอแนะ
-

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062090013

3/9/2019

-

-

53,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอโครเทค จากัด

PR1000062090016

4/9/2019

-

-

16,500.00

16,500.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธัญญ์วรัตน์ เฮลท์
แคร์

PR1000062090018

4/9/2019

-

-

9,500.00
500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง
500.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062090022
PR1000062090021

4/9/2019
4/9/2019

-

-

120.00

120.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062090028

4/9/2019

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายพลากร บุญชู

PR1000062090020

4/9/2019

-

-

4,095.00

4,095.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส

PR1000062090062

5/9/2019

-

-

11186 ขออนุมัติเบิกเงินค่าต่ออายุ Domain และ Housting

2,193.50

2,193.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โทเทิล ดิจิตอล จากัด

PR1000062090057

5/9/2019

-

-

11187 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา
71362059,72055059,72055060
11188 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา
73560559,71150359

2,808.00

2,808.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส

PR1000062090061

5/9/2019

-

-

4,175.00

4,175.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062090060

5/9/2019

-

-

หน ้า 952

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11189 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 71350759
11190 ขออนุมัติเบิกเงินค่าไมค์ลอยไร้สาย

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,874.00
3,874.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นบุญการพิมพ์
PR1000062090063
5/9/2019
5/9/2019

-

-

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062090058

5/9/2019

-

-

18,815.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออฟฟิศทูอาร์ต จากัด

PR1000062090053

5/9/2019

-

-

26,750.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอโครเทค จากัด

PR1000062090059

5/9/2019

-

-

31,351.00

31,351.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR1000062090055

5/9/2019

-

-

14,124.00

14,124.00 เฉพาะเจาะจง

PR1000062090054

5/9/2019

-

-

11196 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ามันเครือ่ งรถจักรยานยนต์ ย-3924

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค
เทรด จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR1000062090065

6/9/2019

-

-

11197 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมหลังคาระเบียง 117A,และซ่อม
หลังคา 117B
11198 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดทาตรายาง จานวน 2 อัน
11199 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม Feedback
Report ของ CAR ตามเกณฑ์ EdPEx
11200 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมครัสรถบัส 40-0548

7,490.00

7,490.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008

PR1000062090064

6/9/2019

-

-

214.00
1,950.00

214.00 เฉพาะเจาะจง
1,950.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเสียงศักดิบ์ ล๊อค
ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000062090085
PR1000062090086

10/9/2019
10/9/2019

-

-

11,951.90

11,951.90 เฉพาะเจาะจง

PR1000062090094

11/9/2019

-

-

20,154.00
1,800.00

20,154.00 เฉพาะเจาะจง
1,800.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เวิลด์เทรด
ประเทศไทย
ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช
นายธนกร ยงศรีพิพัฒน์

PR1000062090110
PR1000062090111

12/9/2019
12/9/2019

-

-

11194 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งฉายภาพโปรเจคเตอร์
ห้องเรียน 303
11195 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดช่วยผลิตสือ่ สุขศึกษาเบื้องต้น

11201 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ จานวน 17 รายการ
11202 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถ ในวันที่ 24 ก.ย
2562

11,770.00 เฉพาะเจาะจง

236.00

236.00 เฉพาะเจาะจง

18,815.00

-

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR1000062090056

11191 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 70530859
ประชากรวิทยา
11192 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
73130459
11193 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุและสารเคมี รายวิชา
70021759,70330859 ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข

11,770.00

ข้อเสนอแนะ

หน ้า 953

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11203 ขออนุมัติเบิกเงินค่า Mouse usb Logitech

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
7,704.00
7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR1000062090113
13/9/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

11204 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข
จานวน 39 รายการ
11205 ขออนุมัติเบิกเงินค่าไมโครโฟน

41,756.00

41,756.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช

PR1000062090112

13/9/2019

-

-

19,367.00

19,367.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR1000062090114

13/9/2019

-

-

11206 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 73230159 First Aid
11207 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษชาระม้วนใหญ่
11208 ขออนุมัติเบิกเงินค่า Pointer Wireless Presentation

32,389.97

32,389.97 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีฟาร์มาซี จากัด

PR1000062090121

16/9/2019

-

-

25,200.00
8,025.00

25,200.00 เฉพาะเจาะจง
8,025.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช
PR1000062090120
บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR1000062090122

16/9/2019
16/9/2019

-

-

11209 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์

13,803.00

13,803.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.พี. คัลเลอร์ กรุป๊ PR1000062090124

17/9/2019

-

-

9,980.00

9,980.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด (สาขาชลบุรี) PR1000062090126

17/9/2019

-

-

ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์สี
ขออนุมัติเบิกเงินค่า Sandisk USB Drive 64 GB
ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลา
ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ จานวน 36 รายการ
ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์สี
ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุทาความสะอาดห้องสโมสรนิสิต

14,900.00
10,200.00
2,000.00
99,085.00
6,000.00
3,804.00

14,900.00 เฉพาะเจาะจง
10,200.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
99,085.00 เฉพาะเจาะจง
6,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,804.00 เฉพาะเจาะจง

PR1000062090123
PR1000062090125
PR1000062090130
PR1000062090127
PR1000062090131
PR1000062090129

17/9/2019
17/9/2019
18/9/2019
18/9/2019
18/9/2019
18/9/2019

-

-

11217 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์และหมึกพิมพ์
เครือ่ งถ่ายเอกสาร
11218 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุห้องปฏิบัติการ ภาควิชาอนามัย
สิง่ แวดล้อม

28,400.00

28,400.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
บ.คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
ร้าน Kalaya
ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
ร้านจานชามบางแสน,ห้างหุ้นส่วน
จากัด ชลบุรี ว.พานิช,บ. ซีอาร์ซี ไท
วัสดุ จากัด (สาขาชลบุรี)
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000062090128

18/9/2019

-

-

29,226.00

29,226.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส. ซายน์
อุปกรณ์เคมี

PR1000062090132

20/9/2019

-

-

11210 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถังขยะภายในอาคาร
11211
11212
11213
11214
11215
11216

หน ้า 954

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11219 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย
11220 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
11221 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร
11222 จัดซือ้ ตลับผงหมึก HP CE255X/55X for HP LaserJet
P3015dn จานวน 1 กล่อง
11223 จัดซือ้ วัสดุไฟฟ้าฯ จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
30,000.00
30,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส. ซายน์
PR1000062090133
20/9/2019
อุปกรณ์เคมี
30,420.00
30,420.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008
PR1000062090138
23/9/2019
2,754.00
8,550.00

2,754.00 เฉพาะเจาะจง
8,550.00 เฉพาะเจาะจง

890.00

890.00 เฉพาะเจาะจง

50,504.00

50,504.00 เฉพาะเจาะจง

1,241.20

1,241.20 เฉพาะเจาะจง

11226 จัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง

11227 จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลศูนย์สารสนเทศ
สาหรับภาวะฉุกเฉิน จานวน 1 งานโดยเปลีย่ น
Harddisk 1TB 7.2K
11228 จัดซือ้ น้าดืม่ จานวน 74 ถัง

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง

2,590.00

2,590.00 เฉพาะเจาะจง

11229 จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์สารองข้อมูล NAS STORAGE
จานวน 1 งาน
11230 จัดซือ่ เมาส์ไร้สาย ดา Logitech M221 จานวน 3 ชิ้น

27,600.00

27,600.00 เฉพาะเจาะจง

1,950.01

1,950.01 เฉพาะเจาะจง

4,600.00

4,600.00 เฉพาะเจาะจง

11224 จัดจ้างตรวจรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015
Surveillance Visit 2 จานวน 1 งาน
11225 จัดซือ้ วัสดุประปา จานวน 5 รายการ

11231 วัสดุสาหรับพิธี จานวน 3 รายการ

ข้อเสนอแนะ
-

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์
ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ 8,550.00 บาท
ร้าน เฮ้งไจ้เส็ง
ราคาที่ตกลงฯ 890.00 บาท
บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น
(ประเทศไทย) จากัด
ราคาที่ตกลงฯ 50,504.00 บาท
ร้าน ไถ่เส็ง
ราคา
ที่ตกลงฯ 1,241.20 บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงฯ 22,000.00 บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงฯ 35,000.00 บาท

PR1000062090171
PR1200062090002

27/9/2019
2/9/2019

-

-

PR1200062090003

2/9/2019

-

-

PO1200062090002

2/9/2019

-

-

PR1200062090004

2/9/2019

-

-

PO1200062090004

3/9/2019

-

-

PO1200062090005

4/9/2019

-

-

ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน
ราคาที่ตกลงฯ 2,590.00 บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงฯ 27,600.00 บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงฯ 1,950.01 บาท
ร้านธรรมรัตน์
ราคาที่ตกลงฯ 4,600.00 บาท

PR1200062090010

4/9/2019

-

-

PO1200062090006

5/9/2019

-

-

PR1200062090019

6/9/2019

-

-

PR1200062090026

9/9/2019

-

-

หน ้า 955

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11232 จัดซือ้ Wireless Dlink DRW-953 จานวน 1 อัน
11233 จัดซือ้ น้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จานวน 12.52 ลิตร (ค่า
น้ามันพนักงานรับส่งหนังสือประจาเดือนกันยายน 2562
ทะเบียนรถ 1กอ4323 ชลบุรี)
11234 จัดซือ้ ผงหมึกสีดาสาหรับรุน่ SP3500XS จานวน 1 ตลับ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,900.00
3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR1200062090027
9/9/2019
ราคาที่ตกลงฯ 3,900.00 บาท
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศ์ทรายทอง
PR1200062090028
11/9/2019
ราคาที่ตกลงฯ 400.00 บาท
5,565.00

5,565.00 เฉพาะเจาะจง

949.63

เฉพาะเจาะจง

11236 จัดซือ้ ตลับหมึกโทนเนอร์ HP LaserJet Pro 200
Color จานวน 3 รายการ

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

11237
11238
11239
11240
11241
11242
11243

ซือ้ วัสดุเชื้อเพลิง
จ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศจานวน 1 คัน
ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 79 เอ
ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 79 เอ
ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ Epson
ซือ้ โซดาไฟ
จ้างเปลีย่ นน็อตยึดแร็กเพาเวอร์และน้ามันเพาเวอร์รถ
เก๋งทะเบียนกว 2425 ชลบุรี
11244 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 83 เอ
11245 ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสารA 4

400.00
3,000.00
2,000.00
2,000.00
804.00
700.00
700.00

400.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
804.00 เฉพาะเจาะจง
700.00 เฉพาะเจาะจง
700.00 เฉพาะเจาะจง

2,000.00
1,800.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,800.00 เฉพาะเจาะจง

11246 จ้างเปลีย่ นแบตเตอรีร่ ถเก๋งทะเบียน กว 2425 ชบ.

3,280.00

11247 จ้างเหมาบริการรถยนต์

3,000.00

11235 จัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 7 รายการ

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
ราคาที่ตกลงฯ 5,556.00 บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงฯ 949.63 บาท
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
ราคา
ที่ตกลงฯ 9,600.00 บาท
หจก.วงศ์ทรายทอง
นายชูชาติ พรหมศิริ
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ร้านไพรเวชค้าวัสดุ
ร้านเจริญผล อะไหล่ 2

PR1200062090036

17/9/2019

-

-

PR1200062090041

18/9/2019

-

-

PR1200062090047

26/9/2019

-

-

PR1300062090003
PR1300062090004
PR1300062090009
PR1300062090011
PR1300062090013
PR1300062090007
PR1300062090008

2/9/2019
2/9/2019
3/9/2019
3/9/2019
3/9/2019
3/9/2019
3/9/2019

-

-

PR1300062090012
PR1300062090006

3/9/2019
3/9/2019

-

-

3,280.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
ร้านดีดีแบตเตอรี่

PR1300062090028

5/9/2019

-

-

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชูชาติ พรหมศิริ

PR1300062090027

5/9/2019

-

-

หน ้า 956

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11248 จ้างทาตรายาง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์
PR1300062090030
9/9/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

11249 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ L210

1,150.00

1,150.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรีจ่ ก.

PR1300062090032

9/9/2019

-

-

11250 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 79 เอ

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1300062090029

9/9/2019

-

-

11251 ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสารสี

507.00

507.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจิปาถะ

PR1300062090031

9/9/2019

-

-

11252 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตปู้ รับอากาศจานวน 1 คัน

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชูชาติ พรหมศิริ

PR1300062090037

11/9/2019

-

-

11253 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 17 เอ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1300062090034

11/9/2019

-

-

252.00

252.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ

PR1300062090049

12/9/2019

-

-

11255 จ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศจานวน 1 คัน

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชูชาติ พรหมศิริ

PR1300062090056

13/9/2019

-

-

11256 จ้างเปลีย่ นแบตเตอรีร่ ถตูท้ ะเบียน นค 7341 ชบ.

3,480.00

3,480.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดีดีแบตเตอรี่

PR1300062090059

16/9/2019

-

-

11257 ซือ้ สายชาระ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ

PR1300062090060

16/9/2019

-

-

108.00

108.00 เฉพาะเจาะจง

ปิยนุช บุญชู

PR1300062090065

18/9/2019

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชูชาติ พรหมศิริ

PR1300062090070

19/9/2019

-

-

50,500.00

50,500.00 เฉพาะเจาะจง

บ้านคอมพิวเตอร์

PR1300062090071

19/9/2019

-

-

2,144.00

2,144.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1300062090072

20/9/2019

-

-

11254 ซือ้ ถ่านไฟฉาย เทปพันสายไฟ

11258 จ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินความพึงพอใจ
11259 จ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ
11260 จ้างปริน้ ท์สี เข้าเล่มรายงานประจาปี 2561
11261 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ EPSON

หน ้า 957

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11262 ค่าจ้างเหมาบริการส่งกล้องซ่อม

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง บ.บิ๊กคาเมร่า จก.
PR1300062090075
20/9/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

11263 จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายเกริกพล ศุภเสรีภาพ

PR1300062090076

23/9/2019

-

-

11264 จ้างบันทึกข้อมูล

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายเกริกพล ศุภเสรีภาพ

PR1300062090079

24/9/2019

-

-

11265 จ้างกรอกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลของผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ
11266 ซือ้ กล่องซีดี

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายเกริกพล ศุภเสรีภาพ

PR1300062090080

25/9/2019

-

-

2,250.00

2,250.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจิปาถะ

PR1300062090084

26/9/2019

-

-

590.00

590.00 เฉพาะเจาะจง

รักษ์คาร์แคร์ 2

PR1600062090032

2/9/2019

-

-

10,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง และ PR1600062090004
บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จากัด

2/9/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร

PR1600062090003

2/9/2019

-

-

11270 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจานวน 11 รายการ

9,804.57

9,804.57 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR1600062090007

3/9/2019

-

-

11271 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจานวน 2 รายการ

2,428.00

2,428.00 เฉพาะเจาะจง

เอส.พี.พริน้ ท์ช็อป

PR1600062090006

3/9/2019

-

-

11272 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการกั้นห้อง106,107

27,304.26

27,304.26 เฉพาะเจาะจง

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008

PR1600062090005

3/9/2019

-

-

11273 ขออนุมัติซอื้ กระดาษถ่ายเอกสาร

60,348.00

60,348.00 เฉพาะเจาะจง

PR1600062090012

3/9/2019

-

-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1600062090009

3/9/2019

-

-

11267 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการล้างรถตูค้ ณะฯ
11268 ขออนุมัติซอื้ น้าม้นรถตูค้ ณะฯ

11269 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถจักรยานยนต์เดินเอกสาร

11274 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอร์

หน ้า 958

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11275 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจานวน 2 รายการ
11276 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจานวน 6 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,208.00
1,208.00 เฉพาะเจาะจง PP Sign Maker&Solution และ
PR1600062090008
3/9/2019
นางสุทธิวัลย์ แผลงศรสิน
435.00
435.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชค้าวัสดุ และ กมล การกุญแจ PR1600062090010
3/9/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

11277 ขออนุมัติซอื้ สายHDMI

3,999.98

3,999.98 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR1600062090027

5/9/2019

-

-

11278 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ แพ็ค

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600062090019

5/9/2019

-

-

11279 ขออนุมัติซอื้ หมึกปริน้

12,574.64

12,574.64 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จากัด

PR1600062090026

9/9/2019

-

-

11280 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ รับส่งอาจารย์พิเศษ สอน ป. โท
อ.กมลชนก วันที่ 14-15 ก.ย. 62
11281 ค่าจ้างเหมารถตู้ รับส่งอาจารย์พิเศษ สอน ป. โท อ.
กมลชนก วันที่ 7-8 กันยายน 2562
11282 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจานวน 1 รายการ

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายเสน่ห์ นุชพันธ์

PR1600062090024

9/9/2019

-

-

2,600.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายเสน่ห์ นุชพันธ์

PR1600062090028

9/9/2019

-

-

180.00

180.00 เฉพาะเจาะจง

นางสุทธิวัลย์ แผลงศรสิน

PR1600062090033

10/9/2019

-

-

11283 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจานวน 4 รายการ

1,590.79

1,590.79 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR1600062090029

10/9/2019

-

-

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ ปันดี

PR1600062090034

10/9/2019

-

-

11285 ขออนุมัติซ่อมแซมบารุงรักษาเครือ่ งปั้มน้า

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายมานะ เอี่ยมสอาด

PR1600062090030

10/9/2019

-

-

11286 ค่าจ้างเหมารถตูร้ ับส่ง อ. พิเศษ สอน ป. โท อ. กมล
ชนก วันที่ 21-22 ก.ย. 62
11287 ขออนุมัติซ่อมแชมและบารุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอร์

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายเสน่ห์ นุชพันธ์

PR1600062090054

16/9/2019

-

-

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

16/9/2019

-

-

11288 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจานวน 4 รายการ

8,172.00

8,172.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ PR1600062090073
จากัด
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR1600062090053

16/9/2019

-

-

11284 ขออนุมัติปั้มลูกกุญแจ

หน ้า 959

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11289 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตัดหญ้า
11290 ขออนุมัติซอื้ ค่านามบัตร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ทัดเทียม
PR1600062090056
17/9/2019
150.00

150.00 เฉพาะเจาะจง

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

11,475.00

11,475.00 เฉพาะเจาะจง

11293 ขออนุมัติเสนอซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร A4

1,780.01

11294 ขออนุมัติเสนอซือ้ วัสดุอุปกรณ์สานักงาน
11295 ขออนุมัติเสนอซือ้ วัสดุอุปกรณ์สานักงาน

ข้อเสนอแนะ
-

ซีเจ ดิจิตอล โฟโต้แอนด์เฟรม

PR1600062090061

18/9/2019

-

-

นายเสน่ห์ นุชพันธ์

PR1600062090064

23/9/2019

-

-

3/9/2019

-

-

1,780.01 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์ PR1700062090010
ซัพพลาย 2008
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR1700062090009

3/9/2019

-

-

3,078.03

3,078.03 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR1700062090014

4/9/2019

-

-

10,304.42

10,304.42 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR1700062090017

5/9/2019

-

-

11296 ขออนุมัติเสนอซือ้ น้าดืม่ แบบถัง

1,330.00

1,330.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน

PR1700062090015

5/9/2019

-

-

11297 ขออนุมัติเสนอซือ้ กระดาษถ่ายเอกสารA4

4,197.01

4,197.01 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR1700062090016

5/9/2019

-

-

11298 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มปกแข็งวิทยานิพนธ์

5,900.00

5,900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR1700062090024

6/9/2019

-

-

11299 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มปกแข็งวิทยานิพนธ์

5,360.00

5,360.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR1700062090025

7/9/2019

-

-

11300 ขออนุมัติเสนอซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร

1,467.00

1,467.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR1700062090040

12/9/2019

-

-

11301 ขออนุมัติเสนอซือ้ น้าดืม่ แบบถัง

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน

PR1700062090042

12/9/2019

-

-

11291 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ เพื่อรับส่ง อาจารย์พิเศษ เพื่อ
สอน ปริญญาโท อ. กมลชนก วันที่ 28-29 กันยายน
พ.ศ. 2562
11292 ขออนุมัติเสนอซือ้ กระดาษชาระสาหรับห้องน้า

หน ้า 960

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11302 ขออนุมัติเสนอซือ้ วัสดุอุปกรณ์สานักงาน
11303 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มงานนิพนธ์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,881.57
5,881.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR1700062090041
12/9/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางบุญญรัตน์ ตุน่ มะโรง

PR1700062090039

12/9/2019

-

-

4,050.00

4,050.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR1700062090043

12/9/2019

-

-

11305 ขออนุมัติเสนอจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ ออนไลน์

28,890.00

28,890.00 เฉพาะเจาะจง

PR1700062090047

13/9/2019

-

-

11306 ขออนุมัติเสนอจ้างผ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์ออนไลน์

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป๊ จากัด
(มหาชน)
บริษัท มติชน จากัด(มหาชน)

PR1700062090044

13/9/2019

-

-

11307 ขออนุมัติเสนอจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ ออนไลน์

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สือ่ ดี จากัด

PR1700062090045

13/9/2019

-

-

11308 ขออนุมัติเสนอจ้างประชาสัมพันธ์หลักสูตร

28,890.00

28,890.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จากัด PR1700062090046

13/9/2019

-

-

11309 ขออนุมัติเสนอจ้างซ่อมแซมและบารุงรักษา
เครือ่ งปรับอากาศ
11310 ขออนุมัติเสนอจ้าง scan งานขนาด A2

34,197.20

34,197.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ระยองทวีวัฒนา จากัด

PR1700062090050

13/9/2019

-

-

250.00

250.00 เฉพาะเจาะจง

ต้นบุญการพิมพ์

PR1700062090051

14/9/2019

-

-

11311 ขออนุมัติเสนอจ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์

1,070.00

1,070.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิ่งเพชรแอดเวอร์ไทซิง่ จากัด PR1700062090058

17/9/2019

-

-

176.00

176.00 เฉพาะเจาะจง

ต้นบุญการพิมพ์

PR1700062090069

17/9/2019

-

-

11313 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

1,530.00

1,530.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR1700062090060

17/9/2019

-

-

11314 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

2,570.00

2,570.00 เฉพาะเจาะจง

ต้นบุญการพิมพ์

PR1700062090067

17/9/2019

-

-

11315 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

8,120.00

8,120.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR1700062090062

17/9/2019

-

-

11304 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มปกแข็งวิทยานิพนธ์

11312 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสาร

หน ้า 961

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11316 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
11317 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
17,070.00
17,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส
PR1700062090059
17/9/2019
2,520.00

2,520.00 เฉพาะเจาะจง

11318 ขออนุมัติเสนอจ้างผลิตโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง

11319 ขออนุมัติเสนอจ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์

57,780.00

57,780.00 เฉพาะเจาะจง

11320 ขออนุมัติเสนอจ้างซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งปรับ
อาหาศ
11321 ขออนุมัติเสนอจ้างทานามบัตร

4,601.00

4,601.00 เฉพาะเจาะจง

535.00

535.00 เฉพาะเจาะจง

11322 ขออนุมัติเสนอซือ้ ถ่านอัลคาไลน์

5,959.90

11323 ขออนุมัติเสนอซือ้ วัสดุอุปกรณ์สานักงาน

-

PR1700062090065

17/9/2019

-

-

บริษัท เอ็ม เอ็น คอมพิว ออฟเซท PR1700062090057
จากัด
บริษัท กิ่งเพชรแอดเวอร์ไทซิง่ จากัด PR1700062090056

17/9/2019

-

-

17/9/2019

-

-

บริษัท ระยองทวีวัฒนา จากัด

PR1700062090071

19/9/2019

-

-

PR1700062090075

21/9/2019

-

-

5,959.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ม เอ็น คอมพิว ออฟเซท
จากัด
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR1700062090084

23/9/2019

-

-

5,814.45

5,814.45 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR1700062090083

23/9/2019

-

-

11324 ขออนุมัติเสนอซือ้ ซองขยายข้าง

3,745.00

3,745.00 เฉพาะเจาะจง

PR1700062090081

23/9/2019

-

-

11325 ขออนุมัติเสนอซือ้ น้าดืม่ แบบถัง

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ม เอ็น คอมพิว ออฟเซท
จากัด
ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน

PR1700062090085

23/9/2019

-

-

34,240.00

34,240.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิ่งเพชรแอดเวอร์ไทซิง่ จากัด PR1700062090092

24/9/2019

-

-

3,745.00

3,745.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิ่งเพชรแอดเวอร์ไทซิง่ จากัด PR1700062090093

24/9/2019

-

-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

ต้นบุญการพิมพ์

PR1700062090094

24/9/2019

-

-

15,227.17

15,227.17 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR1700062090087

24/9/2019

-

-

11326 ขออนุมัติเสนอจ้างทาผลิตป้ายประชาสัมพันธ์
11327 ขออนุมัติเสนอจ้างผลิตป้ายไวนิล
11328 ค่าถ่ายเอกสาร
11329 ขออนุมัติเสนอจ้างซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

ข้อเสนอแนะ

หน ้า 962

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11330 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสาร
11331 ขออนุมัติเสนอจ้างพิมพ์ใบประกาศ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
224.00
224.00 เฉพาะเจาะจง ใบสาคัญค้างจ่าย
PR1700062090107
27/9/2019
162.00

162.00 เฉพาะเจาะจง

11332 ขออนุมัติเสนอจ้างซ่อมแซมและบารุงรักษาลิฟต์โดยสาร

85,600.00

85,600.00 เฉพาะเจาะจง

11333 ขออนุมัติซอื้ กระดาษชาระ

14,445.00

14,445.00 เฉพาะเจาะจง

11334 ขออนุมัติซอื้ กระดาษ A4

41,730.00

41,730.00 เฉพาะเจาะจง

11335 ขออนุมัติซอื้ เวชภัณฑ์ (ยา) ประกอบการเรียนการสอน

3,135.00

3,135.00 เฉพาะเจาะจง

11336 ขออนุมัติซอื้ น้ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 9/2562

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

11337 ขออนุมัติซอื้ ดอกไม้พวงมาลัยมือ (โครงการ ''พิธีไหว้ครู
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจาปีการศึกษา 2562'')

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

11338 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการและแลกเปลีย่ นศิลวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม ''ต้อนรับ
อาจารย์และนิสิตแลกเปลีย่ น Chuxiong Normal
University (China))

8,300.00

11339 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจัดการเรียนการสอน-สอบ

3,478.00

ใบสาคัญค้างจ่าย

ข้อเสนอแนะ
-

PR1700062090104

27/9/2019

-

-

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
PR1700062090109
(ประเทศไทย) จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์ PO1800062090001
เทรด/เสนอราคา 14,445 บาท

27/9/2019

-

-

2/9/2019

-

-

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี PO1800062090002
จากัด/เสนอราคา 41,730 บาท

2/9/2019

-

-

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา/เสนอราคา 3,135 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท
ร้านดอกไม้หยก/เสนอราคา 1,500
บาท

PR1800062090019

4/9/2019

-

-

PR1800062090018

4/9/2019

-

-

PR1800062090017

4/9/2019

-

-

8,300.00 เฉพาะเจาะจง

อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต/
เสนอราคา 8,300 บาท

PR1800062090016

4/9/2019

-

-

3,478.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจิปาถะ/เสนอราคา 3,478 บาท

PR1800062090026

6/9/2019

-

-

หน ้า 963

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11340 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาค ภาคต้น ปี
การศึกษา 2562
11341 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึกอาหารทะเลแห้ง (โครงการ
ศึกษาดูงานในรายวิชานักพากย์และผูป้ ระกาศทางกีฬา)
11342 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการ ''ศึกษาดุงาน
นอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้
ของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการและการสอนกีฬา''
ประจาปีการศึกษา 2562)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,513.70
2,513.70 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา
PR1800062090025
6/9/2019
2,513.70 บาท
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา/เสนอราคา 2,000 บาท PR1800062090034
12/9/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชิตวิเศษทัวร์/เสนอ PO1800062090003
ราคา 20,000 บาท

13/9/2019

-

-

660.00

660.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/ PR1800062090039
เสนอราคา 660 บาท

13/9/2019

-

-

98,761.00

98,761.00 เฉพาะเจาะจง

16/9/2019

-

-

52,850.00

52,850.00 เฉพาะเจาะจง

17/9/2019

-

-

11346 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก (โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต สาขาการจัดการกีฬาและการสอนกีฬา
กิจกรรม ''การศึกษาดูงานบริหารจัดการสถานกีฬาและ
ศูนย์กีฬา'')

880.00

880.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค/เสนอราคา 98,761 PO1800062090004
บาท
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา
PO1800062090006
52,850 บาท
ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/ PR1800062090052
เสนอราคา 880 บาท

20/9/2019

-

-

11347 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนิสิต สาขาการจัดการกีฬาและการสอน
กีฬา กิจกรรม ''การศึกษาดูงานบริหารจัดการสถาน
กีฬาและศูนย์กีฬา'')

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ฮีโร่ อินเตอร์ทราน PO1800062090007
สปอร์ต เซอร์วิส/เสนอราคา 28,000
บาท

20/9/2019

-

-

11348 ขออนุมัติจ้างทาป้ายและสติก๊ เกอร์

51,060.00

51,060.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ/เสนอราคา
51,060 บาท

23/9/2019

-

-

11343 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก (โครงการ ''ศึกษาดุงานนอก
สถานที่เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรูข้ อง
นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการและการสอนกีฬา''
ประจาปีการศึกษา 2562)
11344 ขออนุมัติจ้างเหมาล้างใหญ่และตรวจเช็ค
เครือ่ งปรับอากาศ
11345 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ (รวม)

หน ้า 964

PO1800062090009

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11349 ขออนุมัติจ้างจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
11350 ขออนุมัติจัดซือ้ หัวชาระ
11351 ขออนุมัติจัดซือ้ ฝาครอบและสวิทมือ
11352 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 8
กันยายน 2562 เพื่อรับ-ส่งวิทยากรในโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การเรียนการสอนแบบ Massive Online
Course (MOOC) จากมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด
จันทบุรี เข้าร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตจันทบุรี

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sign Maker & Solution/
เสนอราคา 2,500 บาท
330.00
330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 330
บาท
190.00
190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 190
บาท
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร เจริญพร

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR1800062090067
27/9/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR1800062090070

30/9/2019

-

-

PR1800062090069

30/9/2019

-

-

PR2100062090007

5/9/2019

-

-

11353 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลทาความสะอาดห้องพักรับรอง
คณบดี (ห้อง 306 ) วันที่ 10 กันยายน 2562 สาหรับ
รับรองวิทยากรที่มาสอนรายวิชา เครือ่ งมือประมง

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์

PR2100062090029

9/9/2019

-

-

11354 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลทาความสะอาดห้องพักรับรอง
คณบดี ห้อง 306 สาหรับรับรองวิทยากรที่มารสอนราย
วิชา เครือ่ งมือประมง
11355 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึกคณะหน่วยงานที่เยีย่ มชม
จานวน 1 โครงการ เพื่อนามาใช้ในโครงการ กิจกรรม
ต้อนรับอาจารย์และนิสิตแลกเปลีย่ นจากคณะพละศึกษา
มหาวิทยาลัยฉู่จิ้ง และมหาวิทยาลัยฉู่ฉง

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์

PR2100062090048

20/9/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอกชัย ดีส ทริบิวชั่น ซิสเทม
จากัด

PR2200062080082

2/9/2019

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

โครงการบริการวิชาการ

PR2200062080081

2/9/2019

-

-

11356 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึกคณะแลกเปลีย่ น จานวน 1
โครงการ เพื่อนามาใช้ในโครงการ กิจกรรม ต้อนรับ
อาจารย์และนิสิตแลกเปลีย่ นจากคณะพละศึกษา
มหาวิทยาลัยฉู่จิ้ง และมหาวิทยาลัยฉู่ฉง

หน ้า 965

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11357 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 10
กันยายน 2562 เพื่อรับส่ง MR.Chetan Arun Narake
เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร เจริญพร
PR2200062090063
9/9/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

11358 ขออนุมัติจ้างเหมารถตูร้ ับ-ส่งวิทยากรในโครงการ
Breaking the Wall of English จานวน 1 คัน วันที่
26 กันยายน 2562
11359 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 13
กันยายน 2562 เพื่อรับส่ง Mr.Chetan Arun Narake
เข้าร่วมโครงการบูรณาการเชื่อมโยงการค้าไทย-อินเดีย
เพื่อจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาระบบ Logistics เพื่อ
ศึกษาต้นทุนของทุเรียนและมังคุดของประเทศไทย

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวีระ ถนอมวงษ์

PR2200062090064

10/9/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภานุวัฒน์ วงค์แก้ว

PR2200062090094

12/9/2019

-

-

11360 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ รับ -ส่ง
กรรมการ(บุคคลภายใน) วันที่ 13 กันยายน 2562 เพื่อ
รับ-ส่งกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพ ระดับคณะ
ปีการศึกษา 2561

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2200062080063

13/9/2019

-

-

11361 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 13
กันยายน 2562 เพื่อส่งประธานกรรมการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2200062090104

13/9/2019

-

-

11362 ขออนุมัติจ้างทาป้ายไวนิล จานวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในการ
จัดนิทรรศการการเจียนระไน ห้อง L107
11363 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งทาต้นแบบอัญมณี จานวน 1 เครือ่ ง
เนื่องจากแกนควบคุมเครือ่ งเสีย ไม่สามารถใช้งานได้
จึงต้องซ่อมแซมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

525.00

525.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไอปริน้ ท์

PR2300062090004

2/9/2019

-

-

6,240.00

6,240.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แคด เมคเกอร์ จากัด

PR2300062090006

3/9/2019

-

-

หน ้า 966

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11364 ขออนุมัติซอื้ น้ายาตรวจสอบค่าดรรชนีหักเห (RI Liquid)
จานวน 5 ขวด เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา
ปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณี
11365 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครือ่ งเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์
สเปกโทรมิเตอร์ (EDXRF) จานวน 1 เครือ่ ง
11366 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจัดบอร์ดในรายวิชาการออกแบบ
เครือ่ งประดับเทียม
11367 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ 1 คัน ใช้ใน
การเดินทางโครงการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ คณะ
มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และร่วมหารือประเด็นการพัฒนา
บุคลากร (18กย62)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,280.00
4,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรจนาเจียรนัย
PR2300062090007
4/9/2019
-

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง

32,458.50

32,458.50 เฉพาะเจาะจง

11370 ขออนุมัติซอื้ กระเป๋าเอกสาร 50 ใบ โครงการบริการ
วิชาการ โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรูต้ ่อเนื่อง
สาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี รุน่ ที่ 2 (7กย62)

1,250.00

11371 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 52 เล่ม/ชุด โครงการ
บริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี รุน่ ที่ 2 (7กย62)

2,730.00

11368 ขออนุมัติซอื้ หนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอน 1
เล่ม รายวิชา 667625 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (MBA)
11369 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาค
ประจาภาคต้น (ภาคเรียนที่1/2562) ระดับปริญญาตรี

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จากัด

PR2300062090050

20/9/2019

-

-

ร้านอกาลิโก

PR2300062090049

21/9/2019

-

-

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR2400062090005

2/9/2019

-

-

บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

PR2400062090007

2/9/2019

-

-

นายคาสวย โคตรศรีเมือง

PR2400062090019

3/9/2019

-

-

1,250.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านยูเนี่ยนสตาร์

PW620408

5/9/2019

-

-

2,730.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนเสฎฐ์ ภัทรโกมลเลิศ

PW620409

5/9/2019

-

-

หน ้า 967

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11372 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 คัน รับ-ส่ง วิทยากร
โครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ความรูต้ ่อเนื่องสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี รุน่ ที่ 2
(7กย62)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,600.00
3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์พันธุ์ วุฒิปัญญารัตนกุล
PW620410
5/9/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

11373 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ 1 คัน 3 วัน
เพื่อใช้สาหรับเดินทางนิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา สาขา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม (23-25กย62)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายมนัส สุระกุล

PR2400062090070

12/9/2019

-

-

11374 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ 1 คัน เพื่อใช้
สาหรับเดินทางนิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา สาขาการ
จัดการธุรกิจและสารสนเทศ (19กย62)
11375 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 3 เครือ่ ง (ชั้น9ชั้น7ชั้น2)
เพื่อใช้ในงานสานักงาน/งานจัดการเรียนการสอน/และ
พิมพ์เอกสารงานวิชาการของคณาจารย์

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR2400062090069

12/9/2019

-

-

13,823.87

13,823.87 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
จากัด

PR2400062090086

23/9/2019

-

-

11376 ขออนุมัติซอื้ กระเป๋าเอกสาร 75 ใบ โครงการบริการ
วิชาการ โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรูต้ ่อเนื่อง
สาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี รุน่ ที่ 3 (28กย62)

1,875.00

1,875.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านยูเนี่ยนสตาร์

PW620415

24/9/2019

-

-

11377 ขออนุมัติซอื้ ปากกา 100 ด้าม โครงการบริการวิชาการ
โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องสาหรับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี รุน่ ที่ 3 (28กย62)

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PW620416

24/9/2019

-

-

11378 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 100 เล่ม/ชุด โครงการ
บริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี รุน่ ที่ 3 (28กย
62)

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนเสฎฐ์ ภัทรโกมลเลิศ

PW620417

24/9/2019

-

-

หน ้า 968

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11379 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 คัน รับ-ส่ง วิทยากร
โครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ความรูต้ ่อเนื่องสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี รุน่ ที่ 2
(7กย62)
11380 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง รับ - ส่ง เอกสาร
11381 ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์และจัดแสดงนิทรรศการ สาหรับ
โครงการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพเพื่อการ
ดาเนินงานที่เป็นเลิศ
11382 ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์และจัดแสดงนิทรรศการ สาหรับ
โครงการประกวดเขียนเรือ่ งเล่า ''พลังความร่วมมือ ก้าว
สูอ่ นาคตที่มั่นคง''
11383 ค่าปริน้ ท์สีเกียรติบัตร สาหรับนิสิตแพทย์
11384 จัดซือ้ หนังสือทางการแพทย์ สาหรับห้องสมุด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,600.00
3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์พันธุ์ วุฒิปัญญารัตนกุล
PW620418
24/9/2019
-

400.00

เฉพาะเจาะจง

18,000.00

ข้อเสนอแนะ
-

PR2500062090001

2/9/2019

-

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)
สาขาหนองมน
บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

PR2500062090005

3/9/2019

-

-

6,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

PR2500062090006

3/9/2019

-

-

1,800.00
12,469.50

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์
PR2500062090002
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2500062090011

4/9/2019
4/9/2019

-

-

11385 จัดซือ้ เครือ่ งตรวจน้าตาล สาหรับออกหน่วยของนิสิต
แพทย์
11386 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมแซมและบารุงเครือ่ งปรับอากาศ

3,103.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เค.ไซน์ เทรดดิง้

PR2500062090012

4/9/2019

-

-

16,000.00

เฉพาะเจาะจง

6/9/2019

-

-

11387 จัดซือ้ ตูแ้ อมป์ สาหรับห้องกิจกรรมของนิสิตแพทย์

13,460.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส PR2500062090035
จากัด
PR2500062090032
ร้าน Seller Music

6/9/2019

-

-

600.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านวีเจ น้าดืม่

PR2500062090033

6/9/2019

-

-

11388 จัดซือ้ น้าถัง
11389 จัดซือ้ ชุดทาบุญ สาหรับร่วมงานวันพระราชทานกาเนิด
โรงพยาบาลครบ ๑๑๗ ปี
11390 จ้างถ่ายเอกสารสี - ขาวดา

1,500.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเจริญธรรม

PR2500062090058

9/9/2019

-

-

48,841.61

เฉพาะเจาะจง

9/9/2019

-

-

11391 จ้างติดตัง้ เครือ่ งสแกนลายนิ้วมือ

46,559.98

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปปี้เออร์ PR2500062090048
จากัด
บริษัท ชิชา โปรซอฟท์ จากัด
PR2500062090050

9/9/2019

-

-

หน ้า 969

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
PR2500062090049
9/9/2019
-

3,950.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR2500062090043

9/9/2019

-

-

33,800.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

PR2500062090066

10/9/2019

-

-

11395 ค่าพวงมาลา โครงการ ''วันมหิดล ประจาปี ๒๕๖๒''

7,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล

PR2500062090105

16/9/2019

-

-

11396 ค่าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบรูป โครงการ ''วัน
มหิดล ประจาปี ๒๕๖๒''
11397 ค่าป้าย โครงการ ''วันมหิดล ประจาปี ๒๕๖๒''

2,400.00

เฉพาะเจาะจง

นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล

PR2500062090104

16/9/2019

-

-

3,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR2500062090102

16/9/2019

-

-

11398 ค่าจัดดอกไม้ตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ โครงการ ''
วันมหิดล ประจาปี ๒๕๖๒''
11399 ค่าสกีนผ้าคลุมเก้าอี้ โครงการ ''วันมหิดล ประจาปี
๒๕๖๒''
11400 ค่าพานดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา โครงการ ''วันมหิดล
ประจาปี ๒๕๖๒''
11401 จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ซ่อมบารุง

15,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล

PR2500062090107

16/9/2019

-

-

2,040.00

เฉพาะเจาะจง

นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล

PR2500062090103

16/9/2019

-

-

2,100.00

เฉพาะเจาะจง

นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล

PR2500062090106

16/9/2019

-

-

16,000.00

เฉพาะเจาะจง

19/9/2019

-

-

2,000.00
500.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส PR2500062090116
จากัด
PR2500062090118
ร้าน Kalaya Florsrt
ร้านอู่ปรีชา
PR2500062090117

19/9/2019
19/9/2019

-

-

36,100.00

เฉพาะเจาะจง

นายวรวุฒิ จันททิมโอภาส

PR2500062090124

20/9/2019

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด /
เสนอราคา 2,800บาท

PR2700062090004

2/9/2019

-

-

11392 จ้างจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
11393 จัดซือ้ เครือ่ งทาลายเอกสาร
11394 จัดซือ้ ครุภัณฑ์สานักงาน สาหรับห้องพักอาจารย์แพทย์

11402 จัดซือ้ พวงมาลา
11403 จ้างเปลีย่ นหลอดไฟหน้ารถตูป้ รับอากาศ ทะเบียน นง
5599-ชลบุรี
11404 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถบัส ประจาคณะแพทยศาสตร์
11405 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ตงั้ โตีะ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง
หรือจ้ำง
5,000.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

หน ้า 970

ข้อเสนอแนะ
-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11406 ขออนุมัติเบิกค่าน้ามันรถรับส่งเอกสาร เดือนกันยายน
2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 PR2700062090001
2/9/2019
บาท

ข้อเสนอแนะ
-

11407 ขออนุมัติเบิกค่าจัดจ้างซักรัดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทยฯ เดือนกันยายน 2562

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายพินิต เผ่าจินดา/ เสนอราคา
4,718 บาท

PR2700062090002

2/9/2019

-

-

11408 ขออนุมัติเบิกค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มการ
ปฏิบัติงานภายในคณะ

7,150.00

7,150.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านธีรเดช/ ร้านLEEDA COPY/รุง่
PR2700062090003
รัตน์ แสงสุข/เสนอราคา 7,110 บาท

2/9/2019

-

-

11409 ขออนุมัติเบิกค่าจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศโครงการแพทย์แผนไทยรูร้ ักษ์หมอพื้นบ้าน วันที่ 8
กันยายน 2562

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางรวิวรรณ วาจิตรดล/ เสนอราคา
12,800 บาท

PO2700062090001

4/9/2019

-

-

11410 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ ของที่ระลึก -โครงการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ วันที่ 6 กันยายน
พ.ศ.2562

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร/ เสนอราคา 3,000 บาท

PR2700062090016

6/9/2019

-

-

11411 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก HP

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด /
เสนอราคา 1,000บาท

PR2700062090022

17/9/2019

-

-

11412 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ -ศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1,230.50

1,230.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีฟาร์มาซี จากัด / เสนอ
ราคา 1,230.50 บาท

PR2700062090025

23/9/2019

-

-

11413 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว

1,365.00

1,365.00 เฉพาะเจาะจง

ไพรเวชค้าวัสดุ / เสนอราคา 1,365 PR2700062090027
บาท

24/9/2019

-

-

หน ้า 971

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11414 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบ ครัง้ ที่ 7

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.พี. เพื่อนนักเรียน
PR2800062090001
3/9/2019
ร้านต้นกล้าก๊อปปี้

11415 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
รายวิชา 76243159 การผลิตพืชเพื่อสุขภาพและความ
งาม
11416 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
สาหรับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะเทโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา 2561

19,200.00

19,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัด PR2800062090008

3,640.00

3,640.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านต้นกล้าก๊อปปี้

11417 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุสาหรับการดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทโนโลยี
การเกษตร ประจาปีการศึกษา 2561
11418 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุสานักงานสาหรับจัดทา
เอกสาร กิจกรรม เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
11419 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุสานักงานสาหรับการ
จัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง

30,000.00

ข้อเสนอแนะ
-

9/9/2019

-

-

PR2800062090017

16/9/2019

-

-

นางสาวบุญยานุช ประชาโชติ

PR2800062090016

16/9/2019

-

-

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บี พี เพื่อนนักเรียน

PR2800062090032

26/9/2019

-

-

6,439.00

6,439.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บี พี เพื่อนนักเรียน

PR2800062090034

27/9/2019

-

-

11420 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

1,380.00

1,380.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดวงคอมพิวเตอร์แอนด์ซับ
พลายส์ จากัด (สานักงานใหญ่)

PR3300062090001

3/9/2019

-

-

11421 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้าดืม่ ขวด จานวน 100 แพ็ค

3,400.00

3,400.00 เฉพาะเจาะจง

น้าดืม่ โฟกัสบ้านคลองมะนาว

PR3300062090014

10/9/2019

-

-

11422 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจัดทา
รูปเล่มการวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิแ์ ละประเมินผล

1,069.00

1,069.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์ถ่ายเอกสาร (ข้างธนาคารกรุงไทย PR3300062090017

12/9/2019

-

-

หน ้า 972

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11423 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุโครงการจัดทาของที่
ระลึกเพื่อสนับสนุนการแนะแนว คณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสะแก้ว
ประจาปีการศึกษา 2563

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
24,931.00
24,931.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็ม. พรีเมียม กรุป๊ จากัด PR3300062090016
12/9/2019
-

11424 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชา 684493
โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ อาจารย์ทิษฏยา

1,872.50

1,872.50 เฉพาะเจาะจง

11425 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเครือ่ งทาน้าดืม่ จานวน 1
เครือ่ ง

650.00

11426 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในการจัดโครงการ จานวน 19
รายการ เพื่อใช้สาหรับการจัดโครงการเทคนิค
การแพทย์ชุมชน ประจาปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 9
กันยายน 2562 ณ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ PR3600062090001
ตกลงซือ้ 1,872.50 บาท

2/9/2019

-

-

650.00 เฉพาะเจาะจง

เจเอสกรองน้า ราคาที่ตกลงจ้าง

PR3600062090003

3/9/2019

-

-

5,689.43

5,689.43 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 5,689.43 บาท

PR3600062090007

3/9/2019

-

-

11427 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถสองแถว จานวน 3 คัน
เพื่อรับส่งนิสิตและคณาจารย์เข้าร่วมการจัดโครงการ
เทคนิคการแพทย์ชุมชน ประจาปีการศึกษา 2562 ใน
วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
แสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมเกียรติ เดชศักดา ราคาที่ตก
ลงจ้าง 900 บาท

PR3600062090002

3/9/2019

-

-

11428 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 400 แผ่น เพื่อใช้
สารับการจัดโครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน ประจาปี
การศึกษา 2562 ในวันที่ 9 กันยายน 2562 (จ่ายเงิน
ทราย)

180.00

180.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600062090004
180 บาท

3/9/2019

-

-

หน ้า 973

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11429 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 6 รายการ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของสาขาชีวเวช
ศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562
11430 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 5 รายการ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรพยาธิ
วิทยากายวิภาค ประจาปีการศึกษา 2562
11431 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 4 รายการ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทุกรายวิชาบริการ ประจาปี
การศึกษา 2562
11432 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 3 รายการ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรพยาธิ
วิทยากายวิภาค ประจาปีการศึกษา 2562
11433 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา Genetic
Engineering ประจาปีการศึกษา 2562
11434 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอน
คณะสหเวชศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562
11435 ขออนุมัติจัดซือ้ ชุดทดสอบสาร จานวน 3 รายการ เพื่อ
ใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาของสาขาเทคนิค
การแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2562
11436 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอน
คณะสหเวชศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562
11437 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานว 1 รายการ เพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรพยาธิวิทยา
กายวิภาค ประจาปีการศึกษา 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
19,260.00
19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
PO3600062090004
4/9/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 19,260 บาท
56,925.00

56,925.00 เฉพาะเจาะจง

3,125.00

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท เอ เอส ไซน์ จากัด ราคาที่ตก PO3600062090001
ลงซือ้ 56,925 บาท

4/9/2019

-

-

3,125.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 3,125 บาท

PR3600062090025

4/9/2019

-

-

17,441.00

17,441.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 17,441 บาท

PO3600062090003

4/9/2019

-

-

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิบไทย จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ PR3600062090028
3,210 บาท

4/9/2019

-

-

2,760.60

2,760.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จากัด ราคาที่ตกลงซือ้
2,760.60 บาท

PR3600062090022

4/9/2019

-

-

3,800.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 3,800 บาท

PR3600062090030

4/9/2019

-

-

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 6,420 บาท

PR3600062090027

4/9/2019

-

-

4,708.00

4,708.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 4,708 บาท

PR3600062090017

4/9/2019

-

-

หน ้า 974

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11438 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 8 รายการ เพื่อ
ใช้สาหรับการปฏิบัติงานของอาจารย์รังสิมา ดรุณพันธ์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,233.28
1,233.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR3600062090016
4/9/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 1,233.28 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

11439 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรพยาธิ
วิทยากายวิภาค ประจาปีการศึกษา 2562

7,704.00

7,704.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จากัด ราคาที่ตกลงซือ้
7,704 บาท

PR3600062090024

4/9/2019

-

-

11440 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุโครงการ จานวน 5 รายการและ
จ้างทาป้ายไวนิล จานวน 3 ผืน เพื่อใช้สาหรับการจัด
โครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน ประจาปีการศึกษา
2562 ในวันที่ 9 กันยายน 2562 (อ.ณัฐภาณินีสารอง
จ่าย)

1,005.00

1,005.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด PR3600062090023
ราคาที่ตกลงซื้อ 345 บาท,ร้าน
ป้ายจ๋า บางแสน กราฟฟิค
แอนด์ดีไซน์ ราคาที่ตกลงจ้าง
660 บาท

4/9/2019

-

-

11441 ขออนุมัติจัดทาป้ายสติกเกอร์ติดลงพลาสวูด จานวน 1
ป้าย
11442 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง

PR3600062090014

4/9/2019

-

-

5,930.00

5,930.00 เฉพาะเจาะจง

PR3600062090015

4/9/2019

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR3600062090013

4/9/2019

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR3600062090031

5/9/2019

-

-

40,446.00

40,446.00 เฉพาะเจาะจง

PO3600062090006

5/9/2019

-

-

9,426.70

9,426.70 เฉพาะเจาะจง

PR3600062090035

5/9/2019

-

-

11,288.50

11,288.50 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ ราคาที่ตกลง
จ้าง 900 บาท
บริษัท ดีมาร์ค จากัด ราคาที่ตกลงซือ้
5,930 บาท
นางณัฐสุดา มะโนมั่น ราคาที่ตกลง
จ้าง 4,500 บาท
บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิค
วิปเมนท์ จากัดราคาที่ตกลงซือ้
8,000 บาท
บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่
ตกลงซือ้ 40,446 บาท
บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่
ตกลงซือ้ 9,426.70 บาท
บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 11,288.50 บาท

PO3600062090011

5/9/2019

-

-

11443 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการเดินไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
ปลัก๊ ไฟ จานวน 1 งาน
11444 ขออนุมัติจัดซือ้ แผ่นอิเล็กโทรด จานวน 8 ซอง เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนรายวิชาของสาขากายภาพบาบัด
ประจาปีการศึกษา 2562
11445 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในการเรียนการสอนสาขาเทคนิค
การแพทย์ จานวน 24 รายการ
11446 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุและยาสาหรับคลินิกฯ จานวน 8
รายการ
11447 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 5 รายการ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา Genetic
Engineering ประจาปีการศึกษา 2562

หน ้า 975

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11448 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 4 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาของสาขา
เทคนิคการแพทย์ และรายวิชา682321 จุลชีววิทยา
คลินิกและ 8232259 แบคทีเรียคลินิก ประจาปี
การศึกษา 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
7,169.00
7,169.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
PR3600062090052
5/9/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 11,288.50 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

11449 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 3 รายการ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอน
คณะสหเวชศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562

22,470.00

22,470.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์
จากัด ราคาที่เสนอ 22,470 บาท

PO3600062090010

5/9/2019

-

-

11450 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 3 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาของสาขา
เทคนิคการแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2562
11451 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรพยาธิ
วิทยากายวิภาค ประจาปีการศึกษา 2562

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 7,000 บาท

PR3600062090036

5/9/2019

-

-

14,980.00

14,980.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วอร์ด เมดิกราคาที่ PO3600062090009
ตกลงซือ้ 14,980 บาท

5/9/2019

-

-

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยส-ซายน์ จากัด ราคาที่ตก
ลงซือ้ 10,700 บาท

PO3600062090005

5/9/2019

-

-

6,400.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 6,400 บาท

PR3600062090053

5/9/2019

-

-

10,486.00

10,486.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 10,486 บาท

PO3600062090008

5/9/2019

-

-

11452 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของสาขาชีวเวช
ศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562
11453 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทุกรายวิชาบริการ (จุล
ชีววิทยา) ประจาปีการศึกษา 2562
11454 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชา
Molecular&geneng 2 รหัส 68237159 ประจาปี
การศึกษา 2562

หน ้า 976

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11455 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 11 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาของสาขา
เทคนิคการแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
13,482.00
13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จากัด PO3600062090007
5/9/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 13,482 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

11456 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรพยาธ
วิทยากายวิภาค ประจาปีการศึกษา 2562

3,425.07

3,425.07 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จากัด PR3600062090044
ราคาที่ตกลงซือ้ 3,425.07 บาท

5/9/2019

-

-

11457 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของสาขาชีวเวช
ศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562
11458 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทุกรายวิชาบริการ (304)
ประจาปีการศึกษา 2562
11459 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชา Toxicology 2
รหัส 68236454 ประจาปีการศึกษา 2562

4,108.80

4,108.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 4,108.80 บาท

PR3600062090045

5/9/2019

-

-

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 5,350 บาท

PR3600062090054

5/9/2019

-

-

1,070.00

1,070.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ PR3600062090040
ตกลงซือ้ 1,070 บาท

5/9/2019

-

-

11460 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาตร์ จานวน 2 รายการ เพื่อ
ใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาของสาขาเทคนิค
การแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2562
11461 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาตร์ จานวน 1 รายการ เพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสุตรพยาธิวิทยา
กายวิภาค ประจาปีการศึกษา 2562
11462 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุกายภาพบาบัด จานวน 3 รายการ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของสาขา
กายภาพบาบัด ประจาปีการศึกษา 2562

2,889.00

2,889.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 2,889 บาท

PR3600062090041

5/9/2019

-

-

7,062.00

7,062.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จากัด PR3600062090043
ราคาที่ตกลงซือ้ 7,062 บาท

5/9/2019

-

-

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีทีแอล เมดิคอล เทคโนโลจีส์ PR3600062090032
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 6,420 บาท

5/9/2019

-

-

หน ้า 977

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11463 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุกายภาพบาบัด จานวน 2 รายการ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของสาขา
กายภาพบาบัด ประจาปีการศึกษา 2562
11464 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการดาเนินงานโครงการ Innovation
Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ
ตามนโยบาย 4.0 กลุม่ เรือ่ งสังคมผูส้ ูงอายุ (Ageing
Society)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,150.00
3,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด
PR3600062090033
5/9/2019
(มหาชน) ราคาที่ตกลงซือ้ 3,150 บาท
6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง

11465 ขออนุมัติค่าจัดทาเล่มฝึกงาน จานวน 5 เล่ม เพื่อใช้
สาหรับการจัดโครงการฝึกปฏิบัติงานกายภาพบาบัด
ทางคลินิก 4 ประจาปีการศึกษา 2562 ช่วงที่ 1 (จ่าย
ทราย)

360.50

11466 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง นพ.ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ มาสอนรายวิชา
68532159 มหศัลยพยาธิวิทยา ในวันที่ 14 กันยายน
2562 (อ.กรรณิการ์สารองจ่าย)

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 6,420 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

PR3600062090055

5/9/2019

-

-

360.50 เฉพาะเจาะจง

นางสาวยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600062090063
360.50 บาท

6/9/2019

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ สุวิชาพาณิชย์ ราคาที่ตก PR3600062090064
ลงจ้าง 2,800 บาท

6/9/2019

-

-

11467 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรพยาธิว
ทยากายวิภาค ประจาปีการศึกษา 2562

15,515.00

15,515.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จากัด PO3600062090012
ราคาที่ตกลงซือ้ 15,515 บาท

9/9/2019

-

-

11468 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ ง Water bath จานวน 1
เครือ่ ง
11469 ขออนุมัติซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 1 เครือ่ ง
(ห้อง 508)

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง

9/9/2019

-

-

8,132.00

8,132.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ เอส ไซน์ จากัด ราคาที่ตก PR3600062090071
ลงซือ้ 3,210 บาท
บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียริง่ จากัด PR3600062090070
ราคาที่ตกลงจ้าง 8,132 บาท

9/9/2019

-

-

11470 ขออนุมัติจัดทาป้ายสติกเกอร์ติดลงพลาสวูด จานวน 4
ชิ้น (จ่ายร้านซีลลอส)

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจ ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600062090085
600 บาท

10/9/2019

-

-

หน ้า 978

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11471 ขออนุมัติจัดจ้างเปลีย่ นยางรถจักรยานยนต์ จานวน 2
เส้น (เงินหมุน)
11472 ขออนุมัติจัดจ้างเปลีย่ นหลอดอินฟาเรด จานวน 1 หลอด
11473 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศจานวน 7 เครือ่ ง
และรือ้ ถอน จานวน 8 เครือ่ ง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
470.00
470.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพฑูรย์ ราคาที่ตกลงจ้าง 470
PR3600062090086
10/9/2019
บาท
7,500.00
7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.บี. เมดิคอล จากัด
PR3600062090097
12/9/2019
ราคาที่ตกลงจ้าง 7,500 บาท
70,513.00
70,513.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียริง่ จากัด PO3600062090015
12/9/2019
ราคาที่ตกลงจ้าง 70,513 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

11474 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุเคมี จานวน 7 รายการ

14,700.00

14,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 14,700 บาท

PO3600062090014

12/9/2019

-

-

11475 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 15 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการดาเนินงานโครงการ Innovation
Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ
ตามนโยบาย 4.0 กลุม่ เรือ่ งสังคมผูส้ ูงอายุ (Ageing
Society)

33,500.00

33,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิทอป จากัด ราคาที่ตกลง PO3600062090013
ซือ้ 33,500 บาท

12/9/2019

-

-

11476 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสารเคมี จานวน 8 รายการ เพื่อใช้
สาหรับการดาเนินงานโครงการ Innovation Hubs
เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตาม
นโยบาย 4.0 กลุม่ เรือ่ งสังคมผูส้ ูงอายุ (Ageing Society)

20,400.00

20,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ เอส ไซน์ จากัด ราคาที่ตก PO3600062090018
ลงซือ้ 20,400 บาท

13/9/2019

-

-

11477 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยศาสตร์ จานวน 4 รายการ

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 16,000 บาท

PO3600062090019

13/9/2019

-

-

11478 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 6 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการดาเนินโครงการ Innovation Hubs
เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตาม
นโยบาย 4.0 กลุม่ เรือ่ งสังคมผูส้ ูงอายุ (Ageing Society)

11,037.05

11,037.05 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด ราคา PO3600062090016
ที่ตกลงซือ้ 11,037.05 บาท

13/9/2019

-

-

หน ้า 979

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11479 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน
จานวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา
เทคนิคศัลย์พยาธิ เทคนิคเซลลพยาธิ ประจาปีการศึกษา
2562
11480 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 1
เครือ่ ง
11481 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 3 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการสอนรายวิชาของสาขาเทคนิค
การแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2562
11482 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 6 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
26,418.30
26,418.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ PO3600062090017
13/9/2019
ตกลงซือ้ 26,418.30 บาท

2,867.00

2,867.00 เฉพาะเจาะจง

15,920.00

15,920.00 เฉพาะเจาะจง

25,866.00

25,866.00 เฉพาะเจาะจง

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง

11484 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ จานวน 12 หลอด
เพื่อใช้สาหรับการปฏิบัติของบุคลากรคณะสหเวช
ศาสตร์และการจัดทาข้อสอบ
11485 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 79 รายการ เพื่อ
ใช้สาหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์

38,400.00

11486 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษ A4 จานวน 200 รีมเพื่อใช้
สาหรับการเรียนการสอนการปฏิบัติงานของบุคลากร
และการจัดทาข้อสอบ
11487 ขออนุมัติจัดทาตรายาง จานวน 4 อัน (เงินหมุน)

11483 ขออนุมัติจัดจ้างเปลีย่ นชุดขาไฟนีออน 18w หลอดสี
แดงพร้อมสายไฟ จานวน 1 ชุด (จ่ายคุณสมศักดิ์)

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงจ้าง 2,867 บาท
บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 15,920 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

PR3600062090119

14/9/2019

-

-

PO3600062090020

16/9/2019

-

-

บริษัท เอส.อี. ซัพพลาย จากัดราคาที่ PO3600062090021
ตกลงซือ้ 25,866 บาท
นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน์ ราคาที่ PR3600062090138
ตกลงจ้าง 700 บาท

17/9/2019

-

-

20/9/2019

-

-

38,400.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาที่ตกลง
ซือ้ 38,400 บาท

PO3600062090022

20/9/2019

-

-

43,222.64

43,222.64 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 43,222.64 บาท

PO3600062090023

20/9/2019

-

-

20,544.00

20,544.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
PO3600062090024
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 20,544 บาท

23/9/2019

-

-

870.00

870.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขกราฟฟิค ราคาที่ตกลงซือ้ PR3600062090159
870 บาท

23/9/2019

-

-

หน ้า 980

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11488 ขออนุมัติจัดซือ้ ไส้ปากกา จานวน 11 อันเพื่อใช้สาหรับ
การเรียนการสอน (กุลธราสารองจ่าย)
11489 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 10 รายการและ
จัดซือ้ แฟ้มสันกว้าง จานวน 50 เล่ม
11490 ขออนุมัติจ้างติดตัง้ ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม จานวน 1
งาน
11491 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 19 รายการ (นาย
ไพรัช อิฐรัตน์)
11492 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาภาคนิพนธ์
สาหรับนิสิตเทคนิคการแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
242.00
242.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จากัด (สาขา
PR3600062090149
23/9/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

แหลมทองบางแสน)ราคาที่ตก
ลงซื้อ 242 บาท
7,811.73

7,811.73 เฉพาะเจาะจง

21,700.00

21,700.00 เฉพาะเจาะจง

2,242.57

2,242.57 เฉพาะเจาะจง

2,011.60

2,011.60 เฉพาะเจาะจง

11493 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 4 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาภาคนิพนธ์
สาหรับนิสิตเทคนิคการแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2562

4,772.20

11494 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุกายภาพบาบัด จานวน 2 รายการ
11495 ขออนุมัติจัดซือ้ ตูเ้ ก็บยาสามัญประจาบ้านบ้านเลือ่ น
กระจก
11496 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์งานวิชาการ (133)
11497 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศวิชาการ
ประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร์ วันที่ 9 กันยายน 2562

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 7,811.73 บาท
นายสมชาย จาปาบุรี ราคาที่ตกลง
จ้าง 21,700 บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 2,242.57 บาท
บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 2,011.60 บาท

PR3600062090161

24/9/2019

-

-

PO3600062090025

25/9/2019

-

-

PR3600062090171

26/9/2019

-

-

PR3600062090179

27/9/2019

-

-

4,772.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ PR3600062090177
ตกลงซือ้ 4,772.20 บาท

27/9/2019

-

-

8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง

PR3600062090176

27/9/2019

-

-

5,900.00

5,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มันตา คอร์ปอเรชั่น จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 8,400 บาท
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

PR3700062090008

2/9/2019

-

-

3,000.00
2,600.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
นายวิชัย ม่วงเงิน

PR3700062090006
PR3700062090007

2/9/2019
2/9/2019

-

-

หน ้า 981

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11498 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งวัดความดันโลหิต จานวน 10 ชิ้น
และหูฟังทางการแพทย์ จานวน 10 ชิ้น

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
60,000.00
60,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
PR3700062090010
3/9/2019
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อเสนอแนะ
-

11499 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอน
(133)
11500 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งปริน้ เตอร์บาร์โค้ท

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR3700062090018

4/9/2019

-

-

8,132.00

8,132.00 เฉพาะเจาะจง

PR3700062090014

4/9/2019

-

-

11501 ขออนุมัติจัดทาตรายางภายในสานักงานคณบดีคณะ
เภสัชศาสตร์ (133)
11502 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดสอบกลางภาค
คณะเภสัชศาสตร์
11503 ขออนุมัติจัดซือ้ เก้าอี้พลาสติก
11504 ขออนุมัติซ่อมบารุงท่อสูบน้าใช้ภายในอาคาร
11505 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ
11506 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งปรับอากาศห้องคลีนรูม
11507 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษถ่ายเอกสารสาหรับสานักงาน
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (133)
11508 ขออนุมัติซ่อมบารุงรถตูป้ ระจาคณะเภสัชศาสตร์ (172)

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น
แอนด์ เซอร์วิสเซส จากัด
ร้านแสนสุขกราฟฟิค

PR3700062090017

4/9/2019

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR3700062090021

5/9/2019

-

-

90,000.00
16,000.00
40,000.00
52,000.00
43,870.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง
16,000.00 เฉพาะเจาะจง
40,000.00 เฉพาะเจาะจง
52,000.00 เฉพาะเจาะจง
43,870.00 เฉพาะเจาะจง

PR3700062090020
PO3700062090001
PO3700062090003
PO3700062090004
PO3700062090006

5/9/2019
10/9/2019
10/9/2019
10/9/2019
10/9/2019

-

-

38,300.12

38,300.12 เฉพาะเจาะจง

PO3700062090007

12/9/2019

-

-

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
นายสุพจน์ หกยอด
นายกิตติศักดิ์ ใจเรือน
นายกิตติศักดิ์ ใจเรือน
บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผูจ้ าหน่ายโต
โยต้า จากัด
บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จากัด

PR3700062090079

12/9/2019

-

-

11509 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์นั่ง 4 ประตู
โครงการประชุมสัมนาผูบ้ ริหารเพื่อวางแผนการบริหาร
จัดการองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ คณะเภสัชศาสตร์

หน ้า 982

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11510 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีโครงการสเปรย์
ตะไคร้หอมไล่ยุงเพื่อผูป้ ระสบอุทกภัย

11511 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายไวนิลระเบียบการใช้พื้นที่คณะ
เภสัชศาสตร์ในช่วงสอบ
11512 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งวัดการดูดกลืนแสงใกล้หรือ
แสงใต้แดง (172)
11513 ขออนุมัติจ้างย้ายจอรับภาพห้องประชุมและแก้ไขระบบ
สายไฟตู้ Control
11514 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งแยกสารที่เป็นของเหลวความดันสูง
(HPLC) (172)
11515 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งแยกสารด้วยแก๊ส (GC) (172)
11516 ขออนุมัติจัดซือ้ ผ้าม่านชั้น ที่ 4,10 และ11
11517 ขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงระบบสารสนเทศประจาคณะ
เภสัชศาสตร์
11518 ขออนุมัติจัดจ้างทาบอร์ดไม้ก๊อกผสมไวท์บอดร์แบบติด
ผนัง
11519 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายอะคริลิค บอกต่าแหน่งต่างๆ
11520 ขออนุมัติจัดซือ้ ม่านบังผูป้ ่วย
11521 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายจราจร ป้ายยืน่ และป้ายบอก
ทางติดผนัง
11522 ขออนุมัติจัดจ้างทาบอร์ดไม้ก๊อกผสมไวท์บอร์ดแบบติด
ผนัง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,300.00
9,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทปริน้ ท์ / เสนอราคา
PR3700062090091
13/9/2019
232.00 บาท, เซฟท์เคมีและบรรจุ
ภัณฑ์ หนองมน/เสนอราคา 3,500.00
บาท, บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์
จากัด/เสนอราคา 2,568.00 บาท,
นานาบรรจุภัณฑ์/เสนอราคา
3,000.00 บาท
2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

63,130.00

63,130.00 เฉพาะเจาะจง

20,000.00

บูรพาสติก๊ เกอร์

ข้อเสนอแนะ
-

PR3700062090097

17/9/2019

-

-

18/9/2019

-

-

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด อุปกรณ์และเคมี PO3700062090011
วิจัย
บริษัท เอ็นพีแอนด์เอ พรีซิชั่น จากัด PO3700062090014

23/9/2019

-

-

24,075.00

24,075.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ เค กรุป๊ เทรดดิง้ จากัด

PO3700062090020

26/9/2019

-

-

22,470.00
369,000.00
50,000.00

22,470.00 เฉพาะเจาะจง
369,000.00 เฉพาะเจาะจง
50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ เค กรุป๊ เทรดดิง้ จากัด
น.ส. เกวลิน สีหานาม
นายกติกา กองศิล

PO3700062090021
PO3700062090012
PO3700062090013

26/9/2019
23/9/2019
23/9/2019

-

-

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คีรีแสนดี จากัด

PO3700062090016

25/9/2019

-

-

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คีรีแสนดี จากัด

PO3700062090017

25/9/2019

-

-

13,800.00
95,000.00

13,800.00 เฉพาะเจาะจง
95,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. เกวลิน สีหานาม
บริษัท คีรีแสนดี จากัด

PR3700062090128
PO3700062090018

25/9/2019
25/9/2019

-

-

56,000.00

56,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คีรีแสนดี จากัด

PO3700062090019

25/9/2019

-

-

หน ้า 983

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11523 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์
561500301000348
11524 ขออนุมัติซ่อมปั๊มน้าอัตโนมัติ
11525 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท 5แล็บ
กรุป๊ จากัด และบริษัท อัฟวาแลนท์ จากัด ในวันที่ 12
กันยายน 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR3700062090133
26/9/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

10,000.00
2,800.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ณัฐพร บุญแก้ว
นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3700062090135
PR3800062090010

27/9/2019
2/9/2562

-

-

11526 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท เว็ลธ์
แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จากัด และ บริษัท ไอโคเน็กซ์
จากัด ในวันที่ 13 กันยายน 2562

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062090011

2/9/2562

-

-

11527 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท สยาม
เด็น โซ่ แมนูแฟคเจอริง่ บริษัท สยามไฮเทคสตีลเซ็น
เตอร์ จากัด บริษัท ชิโรกิ คอร์ปอร์เรชัน (ไทยแลนด์)
และบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จากัด ในวันที่ 12
กันยายน 2562

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062090009

2/9/2562

-

-

11528 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท บิท
คับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จากัด และบริษัท คลิกเน็กซ์
จากัด ในวันที่ 5 กันยายน 2562

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062090006

2/9/2562

-

-

11529 จ้างซ่อมพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ของคณะ
11530 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท โมทีฟ
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) บริษัท เทคสเปซ จากัด
และบริษัท เอ-โฮสต์ จากัด ในวันที่ 5 กันยายน 2562

200.00
3,000.00

200.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน อู่แกละหาดวอน
นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062090013
PR3800062090007

2/9/2562
2/9/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11531 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท ทีโอที
อคาเดมี่ กรุงเทพฯ ในวันที่ 4 กันยายน 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์ ฤทธิง์ าม
PR3800062090005
2/9/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

11532 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท ทูบี
บีซ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด และ บริษัท
โกไฟว์ จากัด ในวันที่ 6กันยายน 2562

3,800.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062090008

2/9/2562

-

-

11533 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน สา
หรบเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท ซอฟต์ส
แควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด และ ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในวันที่ 5
กันยายน 2562

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR3800062090031

3/9/2562

-

-

11534 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง ม.สวนดุสิต
ในวันที่ 6 กันยายน 2562
11535 จ้างเหมารถสองแถว จานวน 1 คัน สาหรับเดินทางไป
กลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บ. ทีบีเคเค (ประเทศไทน)
จากัด ในวันที่ 5 กันยายน 2562
11536 ซือ้ รางปลัก๊ ไฟฟ้า จานวน 11 อัน
11537 ซ่อมเปลีย่ นแบตเตอรีเ่ ครือ่ ง iPad Pro 9.7 นิ้ว จานวน
1 เครือ่ ง
11538 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง รร. เดอะไทด์
รีสอร์ท บางแสน เพื่อรับส่งประธานคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 24-25
กันยายน 2562

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายปราโมทย์ ฤทธิง์ าม

PR3800062090021

3/9/2562

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสนั่น ปงก๋า

PR3800062090020

3/9/2562

-

-

8,239.00
5,000.00

8,239.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR3800062090015
PR3800062090065

3/9/2562
6/9/2562

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค
Apple South Asia (Thailand)
Limited
นายปราโมทย์ ฤทธิง์ าม

PR3800062090074

9/9/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11539 ขออนุมัติเบิกค่าน้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
11540 ซือ้ ของทีร่ ะลึก (ถุงอาหารทะเลแห้ง) จานวน 1 ถุง
11541 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง บริษัท โรม อินทิเกร
เต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด และ บริษัท แพนด้า
ซอฟต์ แอนด์ ดีเวล็อปเม้นต์ จากัด ในวันที่ 25 กันยายน
2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง
หรือจ้ำง
100.00
100.00
1,000.00
1,000.00
3,500.00
3,500.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

11542 ค่าจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง ด่านตรวจคน
เข้าเมืองศรีราชา และสานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
ในวันที่ 17 กันยายน 2562

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

11543 ซือ้ ของที่ระลึก อาหารทะเลแห้ง จานวน 3 ชุด
11544 ซือ้ หมึกสาหรับเครือ่ งถ่ายเอกสารยีห่ ้อริโก้ จานวน 8
หลอด
11545 ซือ้ วัสดุสานักงาน เทปผ้า หมุดปักบอร์ด เทปลบคาผิด
ไม้บรรทัด เทปแฟลก5สี กาวแท่ง ปากกา ยางลบ
สาหรับใช้งานในสานักงาน
11546 ซือ้ หมึกสาหรับเครือ่ งถ่ายเอกสารยีห่ ้อริโก้ จานวน 6
หลอด
11547 เบิกค่าน้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
11548 เบิกค่าน้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
11549 ขอซือ้ วัสดุสานักงาน

3,000.00
30,700.00

11550 ขอซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ
11551 ขอซ่อมแซมเครือ่ งบันทึกภาพกล้องวงจรปิด

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
หจก. ธิดามหานคร
PR3800062090075
10/9/2562
นางสาวทิภาพร พรายน้า
PR3800062090118
11/9/2562
นายโกมล ฤทธิง์ าม
PR3800062090132
13/9/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

นายปราโมทย์ ฤทธิง์ าม

PR3800062090131

13/9/2562

-

-

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
30,700.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวทิภาพร พรายน้า
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR3800062090143
PO3800062090002

16/9/2562
17/9/2562

-

-

573.89

573.89 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR3800062090144

17/9/2562

-

-

22,250.00

22,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PO3800062090003

19/9/2562

-

-

100.00
100.00
30,327.76

100.00 เฉพาะเจาะจง
100.00 เฉพาะเจาะจง
30,327.76 เฉพาะเจาะจง

PR3800062090163
PR3800062090203
PO3900062090001

20/9/2562
25/9/2562
3/9/2562

-

-

PR3900062090011

3/9/2562

-

-

PR3900062090012

3/9/2562

-

-

6,000.00
856.00

หจก. ธิดามหานคร
หจก. ธิดามหานคร
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)/
เสนอราคา 30,327.76 บาท
6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธิก์ ันโต/เสนอ
ราคา 6,000.00 บาท
856.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เดชาติวงศ์ กรุป๊ /
เสนอราคา 856.00 บาท
หน ้า 986

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11552 ขอซือ้ น้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างทะเบียน
2กษ1375 ชลบุรี
11553 ขอซือ้ วัสดุสานักงาน
11554 จ้างทาตรายาง
11555 จ้างทานามบัตรผูบ้ ริหารคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
11556 ขอจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาค ภาคต้น ปี
การศึกษา 2562
11557 จ้างเหมาสาธิตเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการสารวจ
ถิ่นอาศัยของลิง
11558 ขอจ้างทาตรายาง
11559 ขอจ้างถ่ายเอกสารขนาด A4
11560 ซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ ศูนย์ภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศฯ
11561 จ้างทาแผ่นพับ จานวน 300 แผ่น ศูนย์ภูมิภิเทคฌนฌล
ยีอวกาศฯ
11562 จ้างทาหนังสือ จานวน 190 เล่ม ศูนย์ภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศฯ
11563 จ้างทาพวงหลีด เงินสวัสดิการ
11564 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ จ้าง-หมึกพิมพ์ 31ST3590
(ผงหมึก MP 4500S) ใช้ในการทาข้อสอบรายวิชา
ศึกษาทั่วไป และเอกสารของสถาบันภาษา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
300.00
300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท
29,450.00
29,450.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา
29,450.00 บาท
1,498.00
1,498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสียงศักดิบ์ ล๊อก/เสนอราคา
1,498.00 บาท
6,900.00
6,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสระยา น้อมเศียร/เสนอ
ราคา 6,900.00 บาท
9,182.70
9,182.70 เฉพาะเจาะจง นายคาสวย โคตรศรีเมือง/เสนอราคา
9,182.70 บาท
40,000.00
40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วัชราพร ธรรมโชติ /เสนอ
ราคา 40,000.00 บาท
1,134.20
1,134.20 เฉพาะเจาะจง ร้านเสียงศักดิบ์ ล๊อก/เสนอราคา
1,134.20 บาท
3,624.80
3,624.80 เฉพาะเจาะจง นางสาวลภัสรินทร์ สุขสุวรรณพร/
เสนราคา 3,624.80 บาท
91,281.70
91,281.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดู ไอ.ที โซลูชั่น จากัด/เสนอ
ราคา 91,281.70 บาท
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นบุญการพิมพ์/เสนอราคา
3,000.00 บาท
62,700.00
62,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์/เสนอราคา
62,700.00 บาท
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก/เสนอราคา 1,000 .
00 บาท
36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

หน ้า 987

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR3900062090010
3/9/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PO3900062090003

10/9/2562

-

-

PR3900062090043

17/9/2562

-

-

PR3900062090042

17/9/2562

-

-

PR3900062090047

18/9/2562

-

-

PO3900062090005

19/9/2562

-

-

PR3900062090048

19/9/2562

-

-

PR3900062090060

25/9/2562

-

-

PO3900062090002

6/9/2562

-

-

PR3900062090050

19/9/2562

-

-

PO3900062090006

19/9/2562

-

-

PR 000139

20/9/2562

-

-

5/9/2019

-

-

PR4000062090009

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11565 ขอความเห็นชอบซ่อมแซมและบารุงรักษา- งานล้าง
และตรวจเช็คเครือ่ งปรับอากาศของห้องสถาบันภาษา
ชั้น 4 และชั้น 5 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดา
ประดิษฐ์ จานวน 14 เครือ่ ง (เป็นครุภัณฑ์ของกอง
อาคารสถานที่)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด
เดชาติวงศ์ PR4000062090011
9/9/2019
กรุป๊

-

11566 ขอความเห็นชอบซ่อมแซมและบารุงรักษา-งานล้าง
ตรวจเช็คเครือ่ งปรับอากาศของที่ศูนย์จาหน่ายเอกสาร
สถาบันภาษา จานวน ๒ เครือ่ ง

1,605.00

1,605.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด
กรุป๊

PR4000062090012

9/9/2019

-

-

11567 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ จ้าง-ซือ้ หนังสือแบบเรียน เพื่อ
ใช้ในโครงการ Jump Start English สาหรับครูพันธุ์
ใหม่ (กิจกรรมโครงการวิจัย CLIL) (ก.ย.2562-ม.ค.
2563)

5,351.75

5,351.75 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR4000062090013
สาขามหาวิทยาลัยบูรพา

10/9/2019

-

-

11568 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ จ้าง-ซือ้ ของที่ระลึก (แก้วมัค)
เพื่อใช้ในโครงการ Jump Start English สาหรับครู
พันธุใ์ หม่ (กิจกรรมโครงการวิจัย CLIL) (ก.ย.2562-ม.ค.
2563)

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง

อุไร เบญจรงค์

PR4000062090014

10/9/2019

-

-

11569 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ จ้าง-ค่าน้ามันเชื้อเพลิง เติม
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในโครงการ Jump
Start English สาหรับครูพันธุใ์ หม่ (กิจกรรม
โครงการวิจัย CLIL) เติมรถประจาสถาบันภาษา ขฉ
7133 ชลบุรี

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ธิดามหานคร PR4000062090018

13/9/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด

หน ้า 988

เดชาติวงศ์

ข้อเสนอแนะ

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11570 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ จ้าง-ซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์
เพื่อใช้ในโครงการ Jump Start English สาหรับครู
พันธุใ์ หม่ (กิจกรรมโครงการวิจัย CLIL) (ก.ย.2562ม.ค.2563)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
PR4000062090022
20/9/2019
-

11571 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ จ้าง-ซือ้ วัสดุสานักงานตามใบ
ประกอบเสนอซือ้ 0005/62 จานวน 9 รายการ เพื่อใช้
ในโครงการ Jump Start English สาหรับครูพันธุใ์ หม่
(กิจกรรมโครงการวิจัย CLIL) (ก.ย.2562-ม.ค.2563)

5,156.91

5,156.91 เฉพาะเจาะจง

11572 ขอความเห็นชอบซ่อมแซมและบารุงรักษา : งาน
ปรับปรุงศูนย์จาหน่ายเอกสารสถาบันภาษา จานวน 1
งาน
หมายเลขครุภัณฑ์ 572401049000001

22,951.50

11573 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) นาคณาจารย์
มาทาการสอนที่วิทยาเขตสระแก้ว ในวันที่ 5 กันยายน
พ.ศ. 2562
11574 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร
11575 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) นาคณาจารย์
ไปทาการสอนที่วิทยาเขตสระแก้ว ในวันที่ 9 กันยายน
พ.ศ. 2562
11576 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) นาคณาจารย์
ไปทาการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว ในวันที่ 12
กันยายน พ.ศ. 2562
11577 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) นาคณาจารย์
มาทาการสอนที่วิทยาเขตสระแก้ว ในวันที่ 26 กันยายน
พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR4000062090023

20/9/2019

-

-

22,951.50 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด
กรุป๊

PR4000062090027

27/9/2562

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062090001

2/9/2019

-

-

52.50

52.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR4300062090007

5/9/2019

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062090006

5/9/2019

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062090010

9/9/2019

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062090014

17/9/2019

-

-

หน ้า 989

เดชาติวงศ์

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11578 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) นาคณาจารย์
มาทาการสอนที่วิทยาเขตสระแก้ว ใน วันที่ 19
กันยายน พ.ศ. 2562
11579 ขออนุมัติจ้างทาเล่มคูม่ ือสหกิจศึกษา ประกอบรายวิชา
780481 สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562
11580 ขออนุมัติจ้างทาเล่มคูม่ ือการวิจัยทางบริหารธุรกิจ
ประกอบรายวิชา 780481 สหกิจศึกษา ปีการศึกษา
2562
11581 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) นาคณาจารย์
มาทาการสอนที่วิทยาเขตสระแก้ว ใน วันที่ 23
กันยายน พ.ศ. 2562
11582 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,200.00
3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง
PR4300062090012
17/9/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จากัด

PR4300062090015

17/9/2019

-

-

22,500.00

22,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จากัด

PR4300062090016

17/9/2019

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062090013

17/9/2019

-

-

904.75

904.75 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR4300062090022

20/9/2019

-

-

11583 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เดินทางรับส่ง
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วน
งาน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจาปีการศึกษา 2561 ใน
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายไพวัลย์ อัฒโน

PR4300062090021

20/9/2019

-

-

11584 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เดินทางรับส่ง
ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจาปีการศึกษา
2561 ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

4,400.00

4,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300062090020

20/9/2019

-

-

11585 ขออนุมัติจัดจ้างทาเล่มร่างยุทธศาสตร์คณะ

735.00

735.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านต้นบุญการพิมพ์

PR4300062090024

23/9/2019

-

-

11586 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายไวนิลประกอบการประเมินการ
เรียนในรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม และรายวิชา
เทคนิคการขาย ภาคเรียนที่ 1/2562

540.00

540.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท

PR4300062090023

23/9/2019

-

-

หน ้า 990

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11587 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก คณะกรรมการการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับ
ส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจาปีการศึกษา 2561
เพื่อมอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พรรณรัตน
ศิลป์ ประธานกรรมการฯ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ
หล่อพิทยากร กรรมการฯ และ ดร.ประทีป อูปแก้ว
กรรมการฯ
11588 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน
11589 ขออนุมัติจัดซือ้ ฉากกั้นห้อง
11590 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษ
11591 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวาระการ
ประชุม คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครัง้ ที่
9/2562
11592 ขออนุมัติจัดซือ้ ชั้นใส่แฟ้ม
11593 ขออนุมัติจัดซือ้ ตูว้ าง
11594 ขออนุมัติจัดซือ้ โต๊ะทางาน
11595 ขออนุมัติจัดซือ้ น้าดืม่
11596 ขออนุมัติจัดซือ้ เก้าอี้
11597 ขออนุมัติจัดซือ้โซฟา
11598 ขออนุมัติจัดซือ้ ชั้นวางของ
11599 ขออนุมัติดจัดซือ้ อุปกรณ์ช่าง
11600 ขออนุมัติจัดซือ้ โทรโข่ง
11601 ขออนุมัติจัดซือ้ พัดลม
11602 ขออนุมัติจัดซือ้ ตูเ้ อกสาร
11603 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ วัสดุสาหรับโครงการสัมมนา
จัดทาแผนยุทธศาสตร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,805.00
2,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด์ ซินดิเคท จากัด PR4300062090025
23/9/2019
(มหาชน)

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

4,900.00
16,350.14
909.50

4,900.00 เฉพาะเจาะจง
16,350.14 เฉพาะเจาะจง
909.50 เฉพาะเจาะจง

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

24,500.00
4,900.00
9,980.00
160.00
4,990.00
9,800.00
14,700.00
4,875.00
6,400.00
12,600.00
8,000.00
4,454.00

24,500.00
4,900.00
9,980.00
160.00
4,990.00
9,800.00
14,700.00
4,875.00
6,400.00
12,600.00
8,000.00
4,454.00

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
ใบสาคัญค้างจ่าย
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จากัด

หน ้า 991

PR4300062090026

ข้อเสนอแนะ
-

25/9/2019

-

-

5/6/2562
10/10/2562
9/9/2562

4/9/2562
5/9/2562
9/9/2562

-

-

10/9/2562
9/9/2562
10/9/2562
10/9/2562
10/9/2562
10/9/2562
10/9/2562
11/9/2562
11/9/2562
11/9/2562
11/9/2562
13/9/2562

9/9/2562
9/9/2562
9/9/2562
9/9/2562
9/9/2562
9/9/2562
9/9/2562
10/9/2562
10/9/2562
10/9/2562
10/9/2562
12/9/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11604 ขออนุมัติเบิกค่าสัมมนาจัดทารายงานสรุปโครงการ
11605 สินค้า จานวน 3 รายการ
11606 อิชิตัน จานวน 26 ลัง
11607 สินค้า จานวน 22 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,120.00
4,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส
13/9/2562 13/9/2562
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอานวยพาณิชย์ / ราคาที่
PR7080062090001
3/9/2019
เสนอ 9,900.00 บาท
8,190.00
8,190.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร สุขไตรทศ / ราคาที่ PR7080062090004
3/9/2019
เสนอ 8,190.00 บาท
57,920.00
57,920.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บี แอนด์ บี อินดัสทรี /ราคาที่ PR7080062090002
3/9/2019
เสนอ 3,200.00 บาท, ร้านกิจชัยส
เตชั่นเนอรี่ / ราคาที่เสนอ 2,080.00
บาท / ร้านโชคอานวยพาณิชย์ /
ราคาที่เสนอ 52,640.00 บาท

11608 ซาลาเปาและขนมจีบไก่ จานวน 5 รายการ

5,546.88

5,546.88 เฉพาะเจาะจง

11609 น้าอัดลมและน้าดืม่ น้าทิพย์ จานวน 2 รายการ

7,609.73

7,609.73 เฉพาะเจาะจง

11610 ไส้กรอกและไก่จ๊อ จานวน 3 รายการ

4,370.00

4,370.00 เฉพาะเจาะจง

32,757.61

32,757.61 เฉพาะเจาะจง

11612 พาย,คุกกี้ จานวน 100 ห่อ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

11613 สินค้า วัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบการขาย จานวน 13
รายการ

9,282.00

9,282.00 เฉพาะเจาะจง

11611 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 36
รายการ

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท จอมธนา จากัด / ราคาที่เสนอ PR7080062090003
5,546.88 บาท
บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล PR7080062090006
จากัด / ราคาที่เสนอ 7,609.73 บาท

3/9/2019

-

-

9/9/2019

-

-

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด /
PR7080062090005
ราคาที่เสนอ 4,370.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080062090008
ราคาที่เสนอ 32,757.61 บาท

9/9/2019

-

-

9/9/2019

-

-

นายชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /
PR7080062090007
ราคาที่เสนอ 1,000.00 บาท
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR7080062090009
/ ราคาที่เสนอ 9,282.00 บาท

9/9/2019

-

-

11/9/2019

-

-

หน ้า 992

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11614 ไส้กรอก จานวน 2 รายการ

11615 จ้างซ่อมแซมท่อน้าดีของระบบลูกลอยบ่อเก็บน้าหอส่ง
น้า จานวน 1 งาน
11616 วัสดุไฟฟ้า จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
920.00
920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
PR7080062090010
13/9/2019
เฟรชมาร์ท) / ราคาที่เสนอ 920.00
บาท
82,384.12
82,384.12 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์ PR7000062080117
2/9/2019
/ ราคาที่เสนอ 82,384.12 บาท
4,700.00

4,700.00 เฉพาะเจาะจง

11617 จ้างซ่อมบารุงรักษาเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า จานวน 4 เครือ่ ง
(เปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ ง ตรวจเช็คระบบต่าง ๆ)
(Nissun RD8-2920001001/26 AQ,Volvo 1030 GE
7440-009-00002/39 AQ,
Volvo731GE-5206001010008 BT-AQ, Mitsubishi
ชะอา 5208060010433)

90,736.00

90,736.00 เฉพาะเจาะจง

11618 ค่าจ้างซ่อมบารุงวัสดุ-อุปกรณ์ดาน้า จานวน 3 รายการ

17,655.00

11619 ค่าจ้างย้าย และซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ-แบบแยก
ส่วน ยีห่ ้อแคเรีย (ขนาด 36,000 BTU.) จานวน 2 เครือ่ ง

ข้อเสนอแนะ
-

-

ร้านรุง่ แอร์ / ราคาที่เสนอ 4,400.00 PR7000062090006
บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธัญวลัยพัฒน์ /
PR7000062080116
ราคาที่เสนอ 90,736.00 บาท

2/9/2019

-

-

2/9/2019

-

-

17,655.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สคูบ้า เทคนิค เซอร์วิส จากัด PR7000062090004
/ ราคาที่เสนอ 15,943.00 บาท

2/9/2019

-

-

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน รุง่ แอร์ / ราคาที่เสนอ
13,000.00 บาท

PR7000062090002

2/9/2019

-

-

11620 วัสดุการเกษตร(บอลวาล์ว ขนาด 100A) จานน 1
รายการ

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาซาฮี ออมนิ (ประเทศไทย) PR7000062090062
จากัด / ราคาที่เสนอ 28,636.35บาท

2/9/2019

-

-

11621 วัสดุการเกษตร(วาล์วผีเสือ้ ) ขนาด 150A จานวน 1
รายการ

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาซาฮี ออมนิ (ประเทศไทย) PR7000062090007
จากัด / ราคาที่เสนอ 18,959.06
บาท
1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาที่เสนอ
PR7000062090003
1,080.00 บาท
หน ้า 993

2/9/2019

-

-

2/9/2019

-

-

11622 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จานวน 1 รายการ

1,200.00

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11623 วัสดุการเกษร จานวน3 รายการ
11624 น้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 10 เที่ยว
11625 น้ายาทาความสะอาดเบาะผ้าพรม จานวน 1 รายการ
11626 วัสดุสานักงาน(ธงตราสัญลักษณ์) จานวน 1 รายการ
11627 วัสดุก่อสร้าง และวัสดุซ่อมบารุง จานวน 16 รายการ(สี
ทากันซึม, ครงเลือ่ ยตัดเหล็ก,แปรงทาสี,ท่อPVC,
โทรศัพท์สานักงาน,หัวต่อสายโทรศัพท์, ลับต่อ
สายโทรศัพท์,ไขควงเช็คไฟ,กวอีพ็อกซี่,ท่อยูเนี่ยน,ท่อ
PVC,ข้อต่อตรง,ใบหินเจียร,ข้อต่อตรงเกลียวนอก)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
45.00
45.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ / ราคาที่เสนอ
44.00 บาท
33,000.00
33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 33,000.00 บาท
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด / ราคา
ที่เสนอ 178.00 บาท
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่
จากัด/ ราคาที่เสนอ 480.00 บาท
9,000.00
9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ,บริษัท ซีอาร์ซี
ไทวัสดุ จากัด,บริษัท โฮม ดปรดักส์
เว็นเตอร์ จากัด,บริษัท บิ๊กซี ชูเปอร์
เว็นเตอร์/ ราคาที่เสนอ 5,866.00
บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR7000062090010
2/9/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR7000062090008

2/9/2019

-

-

PR7000062090009

2/9/2019

-

-

PR7000062090005

2/9/2019

-

-

PR7000062090020

3/9/2019

-

-

ร้านนพรัตน์สังฆภัณฑ์ / ราคาที่เสนอ PR7000062090014
1,350.00 บาท
บริษัท สคูบ้า เทคนิค เซอร์วิส จากัด PR7000062090022
/ ราคาที่เสนอ 6,634.00 บาท

3/9/2019

-

-

4/9/2019

-

-

11628 วัสดุวิทยาศาสตร์(ครอบแก้ว) จานวน 1 รายการ

1,350.00

1,350.00 เฉพาะเจาะจง

11629 วัสดุ-อุปกรณ์ดาน้า(สายเกจบอกแรงดันอากาศ) จานวน
1 รายการ

6,634.00

6,634.00 เฉพาะเจาะจง

11630 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า) จานวน 20 รายการ

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

คุณอาพล เทียนเงิน,
คุณ
นพรัตน์ แนบสนิท
คุณนาวิก
กล่อมประเสริฐ/ ราคาที่เสนอ
2,495.00 บาท

PR7000062090023

4/9/2019

-

-

11631 วัสดุสานักงาน(แฟ้มห่วง 1 นิ้ว) จานวน 1 รายการ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จากัด PR7000062090025
/ ราคาที่เสนอ 1,416.00 บาท

4/9/2019

-

-

หน ้า 994

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11632 จ้างรือ้ แผงป้ายไวนิล โครงเหล็ก จานวน 4 ป้าย พร้อม
ทาสีราวกันตกด้านหลังป้ายไวนิล จานวน 1 งาน
11633 วัสดุการเกษตร(อาหารปลกินพืช) จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
42,800.00
42,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์ PR7000062090032
5/9/2019
/ ราคาที่เสนอ 42,800.00 บาท
780.00

780.00 เฉพาะเจาะจง

11634 จ้างซ่อมแซมห้องน้าเจ้าหน้าที่ ชาย-หญิง ฝัง่ สถานเลีย้ ง
สัตว์น้าเค็ม จานว 4 ห้อง รือ้ เปลีย่ นโถสุขภัณฑ์แบบนั่ง
ยอง เป็นแบบชนิดนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ภายในห้องน้า
และก่ออิฐปูผนัง จานวน 1 งาน

31,119.88

31,119.88 เฉพาะเจาะจง

11635 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่
ทรัพย์สิน ณ ศูนย์เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 10
เดือนกรกฎาคม 2562 (เงินรับฝากเงินรายได้ค่าใช้จ่ายสาหรับศูนย์เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล)

32,960.00

11636 ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดและดูแลสวนของ
ศูนย์เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 10 เดือน
กรกฎาคม 2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-ค่าใช้จ่าย
สาหรับศูนย์เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล)
11637 ค่าของที่ระลึก(สาหรับคะกรรมการตรวจประเมินงาน
ประกันคุณภาพประจาปีการศึกษา 2561) จานวน1
รายการ
11638 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครือ่ งมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์) ยีห่ ้อ EPSON EB-2042 ระดับ XGA
ขนาด4,000 Ansi Lumens จานวน 2 เครือ่ ง
11639 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครือ่ งฉายภาพ 3 มิติ)
จานวน 2 เครือ่ ง

ข้อเสนอแนะ
-

ร้านลีฮ้ วดสุน/ ราคาที่เสนอ 780.00 PR7000062090028
บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์ PR7000062090033
/ ราคาที่เสนอ 31,119.88 บาท

5/9/2019

-

-

5/9/2019

-

-

32,960.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี
อินเตอร์การ์ด จากัด / ราคาที่เสนอ
32,960.00 บาท

PO7000062090001

9/9/2019

-

-

14,160.00

14,160.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม. PO7000062090002
อินเตอร์เทค จากัด / ราคาที่เสนอ
14,160.00บาท

9/9/2019

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านศิลาพร/ ราคาที่เสนอ 2,600.00 PR7000062090061
บาท

9/9/2019

-

-

85,000.00

85,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด / ราคาที่เสนอ บาท

PR7000062090053

9/9/2019

-

-

38,000.00

38,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด / ราคาที่เสนอ บาท
หน ้า 995

PR7000062090054

9/9/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11640 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จอรับภาพชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดเส้นแทยงมุม 120 ุว)
นิ่ จานวน 2 เครือ่ ง
11641 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สาหรับงานประมวลผล) จานวน 1 เครือ่ ง
11642 ครุภัณฑ์สานักงาน(โต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้ 16 ตัว)
จานวน 1 ชุด ห้องประชุม M103
11643 วัสดุสานักงาน(โทรศัพท์เคลือ่ นที่ พร้อมซิมการ์ด)
จานวน 1 เครือ่ ง
11644 วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ (ถังขยะ มีล้อ 240
ลิตร 4 ใบ สีเขียว, ถังขยะ 40 ลิตรมีฝาปิดสวิง 2ใบสี
เหลือง,สีน้าเงิน) เงินรับฝากเงินรายได้-ค่าใช้จ่าย
สาหรับศูนย์เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
30,000.00
30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด / ราคาที่เสนอ 30,000.00
บาท
28,000.00
28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด /
ราคาที่เสนอ 22,000.00 บาท
85,500.00
85,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ / ราคาที่
เสนอ 79,100.00 บาท
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด / ราคา
ที่เสนอ 807.32 บาท
8,356.00
8,356.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด / ราคาที่เสนอ 7,918.00 บาท,
ร้านจานชามบางแสน / ราคาที่เสนอ
438.00 บาท

11645 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้า) จานวน 1 รายการ

3,000.00

11646 วัสดุปรับอากาศ(พัดลมระบายอากาศ) จานวน 1 ตัว

5,000.00

11647 วัสดุสานักงาน จานวน 4 รายการ

420.00

11648 น้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 10 เที่ยว

33,000.00

11649 จ้างติดตัง้ เปลีย่ นกระจกช่องแสง ช่องระบายอากาศ
จานวน 4 ช่อง
11650 วัสดุอื่นๆ และของที่ระลึก (งานเกษียณอายุการ
ปฏิบัติงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประจาปี
งบประมาณ 2562)
11651 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จานวน 3 รายการ

3,500.00
12,000.00

4,500.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ครัวป้าเฉลียว / ราคาที่เสนอ
3,000.00 บาท
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ ราคาที่เสนอ
4,700.00 บาท
420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่
จากัด / ราคาที่เสนอ 260.00 บาท
33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 33,000.00 บาท
3,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณเทิดศักดิ์ รัศมี/ ราคาที่เสนอ
3,200.00 บาท
12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรทองชินเยาวราช2,ร้านจ้อ
ฟลอริสท์/ ราคาที่เสนอ 9,700.00
บาท
4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ
4,350.00 บาท
หน ้า 996

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR7000062090055
9/9/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR7000062090051

9/9/2019

-

-

PR7000062090057

9/9/2019

-

-

PR7000062090063

9/9/2019

-

-

PR7000062090050

9/9/2019

-

-

PR7000062090064

10/9/2019

-

-

PR7000062090068

11/9/2019

-

-

PR7000062090069

11/9/2019

-

-

PR7000062090070

13/9/2019

-

-

PR7000062090081

16/9/2019

-

-

PR7000062090082

16/9/2019

-

-

PR7000062090087

17/9/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11652 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จานวน 1 รายการ
11653 วัสดุไฟฟ้า จานวน 5 รายการ
11654 ค่าจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยและจัดการของเสียอันตราย
จานวน 1 งาน
11655 จ้างบารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จานวน 3 เครือ่ ง ของ
ศูนย์เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล (เงินรับฝากเงินรายได้)
11656 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดและดูแลสวนของศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2562
(เงินรับฝากเงินรายได้-ค่าใช้จ่ายศูนย์เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
1,200.00
1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาที่เสนอ
1,080.00 บาท
4,500.00
4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ ราคาที่เสนอ
4,350.00 บาท
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองแสนสุข / ราคาที่เสนอ
1,500.00 บาท
22,470.00
22,470.00 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน /
ราคาที่เสนอ 22,470.00 บาท
14,160.00
14,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จากัด / ราคาที่เสนอ
14,160.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR7000062090098
19/9/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR7000062090111

24/9/2019

-

-

PR7000062090113

24/9/2019

-

-

PR7000062090120

25/9/2019

-

-

PO7000062090006

26/9/2019

-

-

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี PO7000062090007
อินเตอร์การ์ด จากัด / ราคาที่เสนอ
32,960.00 บาท
บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR9000062090022

26/9/2019

-

-

9/9/2019

-

-

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
นิวทาวน์ เทคนิค
นายพสิษฐ์ คล่องแคล่ว

PR9000062090114

10/9/2019

-

-

PR9000062090145
PR9000062090144

12/9/2019
12/9/2019

-

-

16/9/2019
16/9/2019
17/9/2019
17/9/2019

-

-

18/9/2019

-

-

11657 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยของศูนย์
เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม
2562 (เงินรับฝากเงินรายได้)
11658 ขออนุมัติจัดซือ้ ลาโพงไร้สายแบบพกพา

32,960.00

32,960.00 เฉพาะเจาะจง

11,400.00

11,400.00 เฉพาะเจาะจง

11659 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนสาหรับนักเรียน
ระดับปฐมวัย
11660 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งกั้นจราจรอัตโนมัติ
11661 ขออนุมัติซ่อมระบบแสงสว่างสปอร์ตไลท์โถงอาคาร
ฉลองราชย์ 50 ปี
11662 ขออนุมัติซอื้ กล่องล้อเลือ่ น จานวน 27 กล่อง
11663 ขออนุมัติค่าบริการติดตัง้ ถังกรองสระว่ายน้า
11664 ขออนุมัติจ้างเปลีย่ นกระจก จานวน 8 รายการ
11665 ขออนุมัติจ้างเปลีย่ นกระจกพร้อมกุญแจล็อค จานวน 2
รายการ
11666 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร

8,961.00

8,961.00 เฉพาะเจาะจง

2,675.00
50,000.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง
50,000.00 เฉพาะเจาะจง

9,963.00
3,000.00
17,441.00
7,811.00

9,963.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
17,441.00 เฉพาะเจาะจง
7,811.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพูลช็อป
หจก. พิเศษ อะลูมินั่ม
หจก. พิเศษ อะลูมินั่ม

PR9000062090237
PR9000062090227
PR9000062090198
PR9000062090199

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจงหน ้า 997
หจก. ไร้ซ์เปเปอร์ กรุป๊

PR9000062090214

#REF!

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11667 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ HP จานวน 3 กล่อง
11668 ขออนุมัติจ้างเหมาถอดย้ายเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 8
ชุด
11669 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน
11670
11671
11672
11673

ขออนุมัติค่าน้ามันเชื้อเพลิง 2 รายการ
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ 2 รายการ
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุก่อสร้าง 5 รายการ
ขออนุมัติจัดซือ้ กรวยกระดาษ 10 ลัง

11674
11675
11676
11677

ขออนุมัติซ่อมแซมและเปลีย่ นโช๊คประตู 2 บาน
ขออนุมัติจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการศึกษา จานวน 4 รายการ
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการศึกษา 15 รายการ

11678 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี โครงการ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการแพทย์เบื้องต้น
11679 ขออนุมัติซอื้ วัสดุโครงการมุทิตาจิต วันที่ 19 กันยายน
พ.ศ. 2562
11680 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงพื้นที่
11681 ขออนมุุติเปลีย่ นไส้กรองเครือ่ งกรองน้า
11682 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหารว่าง วันที่ 16 - 20
กันยายน พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,480.00
6,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ PR9000062090210
18/9/2019
จากัด
24,000.00
24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัศมี พลเสนา
PR9000062090232
20/9/2019
26,484.00

26,484.00 เฉพาะเจาะจง

2,000.00
3,500.00
1,125.00
8,560.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,125.00 เฉพาะเจาะจง
8,560.00 เฉพาะเจาะจง

4,280.00
22,840.00
6,700.00
7,907.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง
22,840.00 เฉพาะเจาะจง
6,700.00 เฉพาะเจาะจง
7,907.00 เฉพาะเจาะจง

14,400.00

14,400.00 เฉพาะเจาะจง

16,500.00

16,500.00 เฉพาะเจาะจง

60,000.00
2,660.00
30,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,660.00 เฉพาะเจาะจง
30,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
#REF!
#REF!
ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ
บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
#REF!
บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
#REF!
#REF!
นายวีรศักดิ์ พรพล
บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จากัด
#REF!

หน ้า 998

ข้อเสนอแนะ
-

PR9000062090250

24/9/2019

-

-

PR9000062090142
PR9000062090143
PR9000062090165
PR9000062090163

11/9/2019
11/9/2019
13/9/2019
13/9/2019

-

-

PR9000062090167
PR9000062090166
PR9000062090168
PR9000062090164

13/9/2019
13/9/2019
13/9/2019
13/9/2019

-

-

PR9000062090001

2/9/2019

-

-

PR9000062090137

9/9/2019

-

-

PR9000062090008
PR9000062090009
PR9000062090048

2/9/2019
2/9/2019
3/9/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11683 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร วันที่ 16 - 20
กันยายน พ.ศ. 2562

11684 ขออนุมัติซอื้ บอร์ดเขียนข้อความแบบตัง้ โต๊ะ จานวน 30
ชิ้น
11685 ขออนุมัติจ้างทาป้ายไวนิลโครงการมุทิตาคารวะ ปี
การศึกษา 2562
11686 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์โครงการมุทิตาคารวะ ปี
การศึกษา 2562
11687 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ นักศึกษาวิชาทหาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
90,000.00
90,000.00 เฉพาะเจาะจง

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

12,500.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

11688 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหารว่าง วันที่ 23 - 27
กันยายน พ.ศ. 2562

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

11689 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร วันที่ 23 - 27
กันยายน พ.ศ. 2562

90,000.00

11690 ขออนุมัติจัดซือ้ ถ้วย ถาด จาน ชาม ช้อน สาหรับ
รับประทานอาหารของนักเรียนระดับปฐมวัย
11691 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งพิมพ์เลเซอร์ จานวน 1 เครือ่ ง
11692 ขออนุมัติซอื้ ตูแ้ ช่แข็ง จานวน 1 ตู้

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
#REF!
PR9000062090047
3/9/2019
-

#REF!

ข้อเสนอแนะ
-

PR9000062090052

4/9/2019

-

-

นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

PR9000062090091

6/9/2019

-

-

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
#REF!

PR9000062090090

6/9/2019

-

-

PR9000062090106

9/9/2019

-

-

#REF!

PR9000062090110

10/9/2019

-

-

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062090109

10/9/2019

-

-

45,400.00

45,400.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000062090112

10/9/2019

-

-

9,000.00
17,900.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
17,900.00 เฉพาะเจาะจง

PR9000062090146
PR9000062090147

13/9/2019
16/9/2019

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
#REF!

หน ้า 999

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11693 ขออนุมัติจัดซือ้ โตีะสแตนเลสและที่ใส่กะละมังสแตนเลส
อย่างละ 3 ตัว
11694 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (นักศึกษาวิชาทหาร)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
27,990.00
27,990.00 เฉพาะเจาะจง
26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

11696 ขออนุมัติซอื้ เก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว
11697 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (นักศึกษาวิชาทหาร)

3,900.00
26,000.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง
26,000.00 เฉพาะเจาะจง

11698 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร วันที่ 30 ก.ย. 62

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

11699 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหารว่าง วันที่ 30 ก.ย. 62

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

11700 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสาหรับโครงการแข่งขันกีฬาฯ
11701 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ OKI (MB472) จานวน
2 กล่อง
11702 ขออนุมัติจัดซือ้ เสือ้ สาหรับนักเรียนและคณะกรรมการ
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฯ
11703 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ (ซ่อมมอเตอร์คอยล์
เย็น)

4,810.00
5,200.00

4,810.00 เฉพาะเจาะจง
5,200.00 เฉพาะเจาะจง

8,010.00
1,750.00

11695 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งเคลือบบัตร จานวน 1 เครือ่ ง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
#REF!
PR9000062090189
16/9/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท ชลบุรีรงุ่ โรจน์ จากัด

PR9000062090196

17/9/2019

-

-

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
บริษัท ชลบุรีรงุ่ โรจน์ จากัด

PR9000062090225

19/9/2019

-

-

PR9000062090240
PR9000062090248

23/9/2019
23/9/2019

-

-

#REF!

PR9000062090242

23/9/2019

-

-

#REF!

PR9000062090243

23/9/2019

-

-

#REF!
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR9000062090021
PR9000062090019

2/9/2019
2/9/2019

-

-

8,010.00 เฉพาะเจาะจง

นายวิเชฐ ฉัตรรัตนวุฒิ

PR9000062090020

2/9/2019

-

-

1,750.00 เฉพาะเจาะจง

นายวีรศักดิ์ พรพล

PR9000062090081

5/9/2019

-

-

หน ้า 1000

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11704 ซือ้ ยา UNasyn 1.5 gm inj (Ampic 1 gm+sulbac
0.5 gm) จานวน 200 vial , Terramycin ophth oint
3.5 gm จานวน 30 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
25,217.76
25,217.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062090011
2/9/2562
-

11705 ขออนุมัติค่าส่งตรวจทางรังสีวิทยา

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

11706 ซือ้ ยา Amphotericin B 50 mg inj (Fungizone)
จานวน 30 vial
11707 ค่าบริการทางทันตกรรม (งานฟันปลอม) ประจาเดือน
กันยายน 2562
11708 ขออนุมัติปรับปรุงโรงเก็บขยะ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา
11709 กระดาษไดเร็ตเทอร์มอล์ลขนาด 5.5 ซม. *50 หลา
จานวน 200 ม้วน
11710 ซือ้ ยา Oxymetazol 0.05% nasal spray 10 ml
(Oxymet) จานวน 100 ขวด
11711 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
11712 ขออนุมัติกั้นอลูมิเนียม-กระจก ชุดประตู ชั้น 5 และชั้น
6 อาคารศรีนครินทร์
11713 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

5,296.50

5,296.50 เฉพาะเจาะจง

50,000.00

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร
จากัด(มหาชน)
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด

PR8000062090004

2/9/2562

-

-

PR8000062090005

2/9/2562

-

-

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด

PO8000062090001

2/9/2562

-

-

97,828.00

97,828.00 เฉพาะเจาะจง

นายอดุลย์ หมื่นหาวงค์

PO8000062090003

3/9/2562

-

-

23,000.00

23,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พลูก้า เทค จากัด

PR8000062090010

2/9/2562

-

-

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด

PR8000062090017

3/9/2562

-

-

30,600.00
94,000.00

30,600.00 เฉพาะเจาะจง
94,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอก ดรัก จากัด
ชลบุรีผ้าม่าน

PR8000062090013
PO8000062090007

3/9/2562
4/9/2562

-

-

98,380.00

98,380.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062090014

3/9/2562

-

-

PO8000062090004

3/9/2562

-

-

PR8000062090023
PR8000062090024

4/9/2562
4/9/2562

-

-

PR8000062090022
PR8000062090025

4/9/2562
4/9/2562

-

-

11714 ขออนุมัติซอื้ สารเภสัชรังสีชนิด I-131 Capsule
ประจาเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
11715 ขอซือ้ เวชภัณฑ์ยา
11716 จ้างทาป้ายพิมพ์อิ้งเจ็ท

99,800.00

11717 ซือ้ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดเรียบ
11718 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ

6,900.00
42,000.00

81,552.62
9,993.80

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น
(ประเทศไทย) จากัด
81,552.62 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
9,993.80 ตกลงราคา
บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซิง่ จากัด
6,900.00 ตกลงราคา
บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จากัด
42,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยก๊อส จากัด
หน ้า 1001

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
11719
11720
11721
11722
11723

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ซ่อมรถยนต์ 2 คัน
ซ่อมเครือ่ งผนึกซอง
อ๊อกซิเจนชนิดท่อ
ซือ้ แก๊สหุงต้ม
ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จานวน 5 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
9,150.00
9,150.00 ตกลงราคา
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,081.60
3,081.60 เฉพาะเจาะจง
42,700.00
42,700.00 ตกลงราคา
99,000.00
99,000.00 เฉพาะเจาะจง

11724 ซือ้ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

64,587.12

64,587.12 เฉพาะเจาะจง

11725 ซือ้ EZ-BAG (IIWAY) (ถุงบรรจุอาหารทางสาย) จานวน
๘,000 ใบ
11726 ซือ้ HG Iruxol 15 gm

52,000.00

52,000.00 เฉพาะเจาะจง

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง

11727 ซือ้ ยา AdreNAline 1 mg/1 ml จานวน 1000 amp ,
Calcium gluconate 10% 10 ml จานวน 300 amp

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

11728 ซือ้ ยา BethaNEchol 10 mg (Ucholine) จานวน 20
กล่อง
11729 ซือ้ ยา Calamine lotion 60 ml จานวน 500 ขวด ,
Benzathine Penicillin G 1.2 mu inj จานวน 200
vial
11730 ซือ้ ยา Calcium carbonate 1500 mg tab (Caltab
1500) จานวน 100 กล่อง
11731 ซือ้ ยา Cetirizine 1 mg/ml 60 ml syr (Zymed)
จานวน 500 ขวด
11732 ซือ้ ยา Cholestyramine 4 gm (Resincolestiramina)
จานวน 10 กล่อง
11733 ซือ้ ยา Cyclosporine 25 mg (Equoral 25) จานวน
10 กล่อง

13,910.00

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
นายวิเชียร คงตัง้ จิตต์
นายจักรพล โพธิส์ ัตย์
บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จากัด
บางแสนแก๊ส
บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000062090028
4/9/2562
PR8000062090026
4/9/2562
PR8000062090021
4/9/2562
PO8000062090010
6/9/2562
PO8000062090016
10/9/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด
PR8000062090080
(มหาชน)
บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จากัด PR8000062090086

9/9/2562

-

-

9/9/2562

-

-

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062090083
จากัด
องค์การเภสัชกรรม
PR8000062090068

9/9/2562

-

-

9/9/2562

-

-

13,910.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิง้ จากัด

PR8000062090054

9/9/2562

-

-

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง

องค์การเภสัชกรรม

PR8000062090061

9/9/2562

-

-

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด

PR8000062090063

9/9/2562

-

-

5,885.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด

PR8000062090049

9/9/2562

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000062090062
จากัด
7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062090060
จากัด
หน ้า 1002

9/9/2562

-

-

9/9/2562

-

-

7,490.00

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11734 ซือ้ ยา Diprosalic (Betameth+Salicylic) oint 5 gm
จานวน 3 กล่อง
11735 ซือ้ ยา Doxazosin 4 mg (CARDOXA) จานวน 200
กล่อง
11736 ซือ้ ยา Fenofibrate 135 mg tab (Triliprix) จานวน
50 กล่อง
11737 ซือ้ ยา N.S.S 0.45% 1000 ml จานวน 200 ถุง
11738 ซือ้ ยา Sertraline 50 mg tab (SerLIFt) จานวน 200
กล่อง , Augmentin 228/5 ml sus (200+28) 70 ml
(RANCLAV) จานวน 10 ขวด
11739 ซือ้ ยา Sulperazon 1.5 gm (CPZ1+SBT0.5) (Sulcef)
จานวน 50 vial , Sucralfate 1 gm/5 ml sus 60 ml
(Ulcefate) จานวน 200 ขวด
11740 ซือ้ ยา TPN SmofKabiven Pl 1300 KCal inj (1904
ml) จานวน 20 bag , TPN-SmofKabiven CT 1600
KCal (1477 ml) จานวน 8 ถุง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
7,029.90
7,029.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062090050
9/9/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด

PR8000062090058

9/9/2562

-

-

16,852.50

16,852.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062090056

9/9/2562

-

-

6,400.74
13,449.90

6,400.74 เฉพาะเจาะจง
13,449.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062090070
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062090057
จากัด

9/9/2562
9/9/2562

-

-

26,750.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000062090064

9/9/2562

-

-

47,508.00

47,508.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000062090069

9/9/2562

-

-

11741 ซือ้ ยา Tears2 Natear 10 ml (HPML 0.3% Pre)
จานวน 1000 ขวด
11742 ซือ้ ยา Terbutaline 2.5 mg tab จานวน 2 กล่อง ,
Cephalexin 125mg/5 ml syr 60 ml (Toflex)
จานวน 100 ขวด , Co trimoxazole (200+T40/5ml)
sus 60 ml (Spectrim) จานวน 100 ขวด

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

9/9/2562

-

-

2,950.00

2,950.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000062090065
จากัด
บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จากัด PR8000062090043

9/9/2562

-

-

11743 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ 2 ชนิด

65,800.00

65,800.00 เฉพาะเจาะจง

9/9/2562

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ PR8000062090097
จากัด
บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จากัด PR8000062090084

9/9/2562

-

-

11744 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

หน ้า 1003

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11745 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
11746 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
11747 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ PR8000062090087
9/9/2562
พลาย จากัด
29,425.00
29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000062090093
9/9/2562
55,000.00
55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จากัด (มหาชน) PR8000062090088
9/9/2562
-

11748 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 19 ชนิด
11749 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 ชนิด
11750 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 ชนิด

60,300.00
20,000.00
49,220.00

60,300.00 เฉพาะเจาะจง
20,000.00 เฉพาะเจาะจง
49,220.00 เฉพาะเจาะจง

11751 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 3 ชนิด
11752 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 4 ชนิด

6,000.00
49,434.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง
49,434.00 เฉพาะเจาะจง

11753 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 7 ชนิด
11754 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 8 ชนิด

67,200.00
37,306.00

67,200.00 เฉพาะเจาะจง
37,306.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
บริษัท ไซเอนซ์เมด จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เจ เอส วิชั่น จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด
บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จากัด

11755 ซือ้ วัสดุสานักงาน 20 ชนิด
11756 จ้างซ่อมแซม Touch screen Displat console

52,540.00
10,700.00

52,540.00 เฉพาะเจาะจง
10,700.00 เฉพาะเจาะจง

5,029.00

5,029.00 เฉพาะเจาะจง

3,852.00
67,410.00

3,852.00 เฉพาะเจาะจง
67,410.00 เฉพาะเจาะจง

53,500.00
4,800.00

53,500.00 ตกลงราคา
4,800.00 เฉพาะเจาะจง

11757 ซือ้ อ๊อกซิเจนชนิดท่อ
11758 ซือ้ อ๊อกซิเจนชนิดท่อ
11759 ซือ้ ยา Lopinavir100+Ritonavir 25 tab (Aluvia)
จานวน 45 ขวด
11760 ซือ้ เครือ่ งสารองไฟฟ้า
11761 ซือ้ ยา Ivermectin 6 mg tab (Vermectin) จานวน 5
กล่อง
11762 ซือ้ แปรงทาความสะอาดเครือ่ งมือ

4,310.00

ข้อเสนอแนะ
-

PR8000062090079
PR8000062090091
PR8000062090098

9/9/2562
9/9/2562
9/9/2562

-

-

PR8000062090085
PR8000062090081

9/9/2562
9/9/2562

-

-

PR8000062090094
PR8000062090095

9/9/2562
9/9/2562

-

-

อมรเลิศวิทย์
PR8000062090096
บริษัท วี อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จากัด PO8000062090015

9/9/2562
9/9/2562

-

-

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062090115

11/9/2562

-

-

PR8000062090114
PR8000062090113

11/9/2562
11/9/2562

-

-

บริษัท ไทย อินดัสเทค จากัด
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล
จากัด
4,310.00 ตกลงราคา
บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส
กรุป๊ จากัด
หน ้า 1004

PO8000062090021
PR8000062090133

12/9/2562
13/9/2562

-

-

PR8000062090128

13/9/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11763 ซือ้ ยา Magnesium sulfate 50% inj 2 ml จานวน 50
กล่อง
11764 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารประจาเดือนสิงหาคม 2562
(เพิ่มเติม)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
16,050.00
16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล PR8000062090131
13/9/2562
จากัด
213.95
213.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติง้ (ไทย
PR8000062090138
18/9/2562
แลนด์) จากัด (สานักงานใหญ่)

ข้อเสนอแนะ
-

11765 ซือ้ ยา Piperacillin4+Tazobactam0.5g inj
(Tazocin) จานวน 30 กล่อง
11766 ซือ้ ยา Enoxaparin 6000 iu/0.6 ml (Clexane)
จานวน 100 กล่อง
11767 ซือ้ ยา Cisatracurium 2 mg/ml (Cisatracurium)
จานวน 40 กล่อง
11768 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์

38,520.00

38,520.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000062090142

19/9/2562

-

-

48,364.00

48,364.00 เฉพาะเจาะจง

20/9/2562

-

-

23,540.00

23,540.00 เฉพาะเจาะจง

23/9/2562

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062090143
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000062090153
จากัด
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี PR8000062090168

24/9/2562

-

-

11769 ซือ้ Glove disposable # XS จานวน 800 กล่อง
11770 ซือ้ Mask Disposible -หูเกี่ยว จานวน 1500 กล่อง

91,200.00
69,000.00

91,200.00 เฉพาะเจาะจง
69,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล
บริษัท พิลโก้ จากัด

PR8000062090158
PR8000062090165

24/9/2562
24/9/2562

-

-

11771 ซือ้ Suction Control 50 cm # 12 จานวน 4000 เส้น

45,600.00

45,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พิลโก้ จากัด

PR8000062090163

24/9/2562

-

-

11772 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 5 รายการ
ตามเอกสารแนบ
11773 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 3 รายการ
ตามเอกสารแนบ
11774 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 4 รายการ
ตามเอกสารแนบ
11775 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 4 รายการ
ตามเอกสารแนบ
11776 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 5 รายการ
ตามเอกสารแนบ

63,500.00

63,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พิลโก้ จากัด

PR8000062090157

24/9/2562

-

-

21,200.00

21,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จากัด

PR8000062090160

24/9/2562

-

-

45,600.00

45,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไท้เส กรุป๊ จากัด

PR8000062090159

24/9/2562

-

-

48,792.00

48,792.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000062090166

24/9/2562

-

-

PR8000062090162

24/9/2562

-

-

26,964.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
หน ้า 1005

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11777 ซือ้ Suction Control 50 cm # 14 จานวน 7000 เส้น
11778 ขออนุมัติค่าสอบเทียบคุณภาพเครือ่ งเอกซเรย์และห้อง
เอกซเรย์
11779 ค่าจ้างบารุงรักษาเครือ่ งอัลตร้าซาวน์
11780 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ
11781 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
11782 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ
11783 ซือ้ Conform 4x5 yds จานวน 450 โหล
11784 ซือ้ Conform 2x5 yds จานวน 450 โหล
11785 ขอเสนอจัดซือ้ วัสดุสานักงานคงคลัง เนื่องจากวัสดุคง
คลังหมด จาเป็นต้องซือ้ เพื่อสาหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ
ภายในคณะศึกษาศาตร์ เบิกใช้
11786 ขอเสนอค่าเช่าเต้นท์ ใช้กางสาหรับเตรียมอาหารโต๊ะจีน
โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผเู้ กษียณอายุราชการฯ
ประจาปี 2562 วันที่ 24 ก.ย. 2562 ณ อาคารวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
11787 ขอเสนอเช่าเครือ่ งเสียงพร้อมชุดไฟ เครือ่ งเสียงใช้เพื่อ
ขยายเสียงกิจกรรมบนเวที เปิดเพลงประกอบการแสดง
ชุดไฟเพิ่มแสงสว่างบนเวที สร้างความน่าสนใจของการ
แสดง ในโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผเู้ กษียณอายุ
ราชการฯ ประจาปี 2562 วันที่ 24 ก.ย. 2562 ณ
อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
79,800.00
79,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จากัด
PR8000062090164
24/9/2562
4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

20,000.00
98,500.00
26,000.00
84,000.00
75,114.00
46,224.00
17,405.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง
98,500.00 เฉพาะเจาะจง
26,000.00 เฉพาะเจาะจง
84,000.00 เฉพาะเจาะจง
75,114.00 เฉพาะเจาะจง
46,224.00 เฉพาะเจาะจง
17,405.00 เฉพาะเจาะจง

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ข้อเสนอแนะ
-

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี PR8000062040254

25/9/2562

-

-

บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด
บริษัท ไทยก๊อส จากัด
ร้าน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล
ร้าน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล
หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PO8000062090024
PR8000062090176
PR8000062090174
PR8000062090175
PR8000062090179
PR8000062090178
PR0900062090004

25/9/2562
25/9/2562
25/9/2562
25/9/2562
26/9/2562
26/9/2562
2/9/2562

-

-

นายสุเทพ เท่งเจียว

PR0900062090080

19/9/2562

-

-

นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ

PR0900062090074

19/9/2562

-

-

หน ้า 1006

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11788 ขอเสนอจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ สาหรับถ่ายภาพหน้า
งาน และบนเวที ในโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้
เกษียณอายุราชการฯ ประจาปี 2562 วันที่ 24 ก.ย. 62
ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
7,000.00
7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ
PR0900062090075
19/9/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

11789 ขอเสนอซือ้ ดอกกุหลาบริดหนาม เพื่อมอบให้กับผู้
เกษียณ ในโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผเู้ กษียณอายุ
ราชการฯ ประจาปี 2562 วันที่ 24 ก.ย. 2562 ณ
อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสินีนาฎ ทะรารัมย์

PR0900062090079

19/9/2562

-

-

11790 ขอเสนอค่าเช่าชุดการแสดง สาหรับใช้แต่งตัวนักแสดง
ในโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผเู้ กษียณอายุราชการฯ
ประจาปี 2562 วันที่ 24 ก.ย. 2562 ณ อาคารวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเช่าชุด ไนท์ บางแสน

PR0900062090086

19/9/2562

-

-

11791 ขอเสนอจ้างทาโล่คริสตัล เพื่อมอบให้กับผูเ้ กษียณใน
โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผเู้ กษียณอายุราชการฯ ฯ
ประจาปี 2562 วันที่ 24 ก.ย. 2562 ณ อาคารวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางโสภางค์พักตร์ หร่ายเจริญ

PR0900062090076

19/9/2562

-

-

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ส.เจริญผล

PR0900062090088

20/9/2562

-

-

55,000.00

55,000.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR3400062090031

17/9/2562

-

-

11792 ขอเสนอซือ้ ถุงกระสอบใส่ของ สาหรับจัดเก็บของที่
ระลึกที่ผรู้ ่วมงานมอบให้ผเู้ กษียณ ในโครงการแสดง
มุทิตาจิตแด่ผเู้ กษียณอายุราชการฯ ประจาปี 2562
วันที่ 24 ก.ย. 2562 ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา
11793 ขออนุมัติจัดซือ้ และเบิกเงินค่าวัสดุประกอบการอบรม
โครงการ หลักสูตร AI จานวน 1 งาน

หน ้า 1007

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11794 ขออนุมัติจัดซือ้ และเบิกเงินค่าวัสดุหนังสือ Python
จานวน 500 เล่ม สาหรับโครงการอบรม หลักสูตร
Python
11795 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุประปาและวัสดุไฟฟฟ้า จานวน 4
รายการ
11796 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ประปา จานวน 3 รายการ
11797 ขออนุมัติจัดซือ้ กรอบรูป+พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาล
ที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ จานวน 2
รูป
11798 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์สาเนาสีดา ริโก้ 10 หลอด
11799 ขออนุมัติจัดจ้างทาตรายาง จานวน 2 รายการ
11800 ขออนุมัติจัดซือ้ ชั้นวางอเนกประสงค์ จานวน 2 ตัว
11801 ขออนุมัติล้างและซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 46
เครือ่ ง
11802 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมประตู และงานทาสี
11803 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรายาง จานวน 5 รายการ
11804 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งพิมพ์ เครือ่ งสารองไฟฟ้า
และหมึกเครือ่ งพิมพ์
11805 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึก
เวลาเข้า-ออกงาน จานวน 1 เครือ่ ง
11806 ขออนุมัติจัดซือ้ และเบิกเงินค่าจ้างเดินสาย LAN UTP
Cate6 1GB/s พร้อมอุปกรณ์และวัสดุประกอบการ
เดินสาย
11807 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
50,000.00
50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอม โกลบอล อินโนเวชั่น
PR3400062090030
17/9/2562
จากัด

ข้อเสนอแนะ
-

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนิต คุณาวงศ์เดช

PR0206062090027

3/9/2562

-

-

4,900.00

4,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนิต คุณาวงศ์เดช

PR0206062090025

3/9/2562

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโมเน่ต์

PR0206062090030

3/9/2562

-

-

5,885.00
2,190.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง
2,190.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062090032
PR0206062090077

4/9/2562
9/9/2562

-

-

21,000.00
55,105.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง
55,105.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
บ้านคอมพิวเตอร์/นายกิตติพันธ์
วงษ์วัฒนพงษ์
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
ณัฐแอร์

PR0206062090209
PR0206062090233

19/9/2562
23/9/2562

-

-

30,195.40
1,570.00
37,200.00

30,195.40 เฉพาะเจาะจง
1,570.00 เฉพาะเจาะจง
37,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จากัด
บ้านคอมพิวเตอร์
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062090002
PR0206062090001
PR0206062080378

1/9/2562
1/9/2562
10/9/2562

-

-

9,095.00

9,095.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0206062090041

4/9/2562

-

-

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0206062090042

4/9/2562

-

-

4,772.20

4,772.20 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206062090104

11/9/2019

-

-

หน ้า 1008

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11808 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมคอนโทรลเครือ่ งปั๊มน้า
11809 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร จานวน 18,300 แผ่น

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,300.00
4,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์
PR0206062090105
11/9/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

6,475.00

6,475.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR0206062090040

4/9/2562

-

-

7,800.00

7,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062080233

4/9/2562

-

-

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายณัฐภัทร ชินะจิตพันธุ์

PR0206062090103

11/9/2562

-

-

43,870.00

43,870.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0206062090124

12/9/2562

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์ถ่ายเอกสารนิธิโรจน์ 1,000.00

PR0400062090002

2/9/2562

-

-

11814 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์ถ่ายเอกสารนิธิโรจน์ 1,000.00

PR0400062090003

2/9/2562

-

-

11815 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
11816 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

1,000.00
600.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
600.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062090004
PR0400062090008

2/9/2562
2/9/2562

-

-

11817 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
11818 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
11819 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

1,000.00
1,000.00
140.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
140.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062090006
PR0400062090007
PR0400062090001

2/9/2562
2/9/2562
2/9/2562

-

-

11820 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
11821 ขออนุมัติซอื้ อาหารแห้งสาหรับจัดชุดตักบาตร

1,000.00
3,780.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,780.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062090005
PR0400062090014

2/9/2562
3/9/2562

-

-

11822 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ

3,294.00

3,294.00 เฉพาะเจาะจง

นางสุกัญญา จีนเมือง 1,000.00
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
600.00
เอส.พี. พริน้ ช็อป 1,000.00
นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
140.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,000.00
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
2,831.00
บริษัท โปรฟาสซิโน จากัด 3.285.00

PR0400062090012

3/9/2562

-

-

77,040.00

77,040.00 เฉพาะเจาะจง

PO0400062090002

4/9/2562

-

-

11810 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังส์ชั้น
ขาว-ดา จานวน 1 เครือ่ ง
11811 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทาคลิปวีดีโอโปรโหมดงานวิจัย
11812 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บ
เอกสาร จานวน 2 เครือ่ ง
11813 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

11823 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตัดชุดผูป้ ่วย

บริษัท ไทย พาราไดซ์ อาร์ทีแซนส์
จากัด 77,040.00
หน ้า 1009

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11824 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง
11825
11826
11827
11828
11829
11830
11831
11832
11833
11834

ขออนุมัติซอื้ พานพุ่ม
ขออนุมัติซอื้ พวงมาลา
ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่
ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่
ขออนุมัติซอื้ ดอกไม้และอุปกรณ์
ขออนุมัติซอื้ วัสดุ
ขออนุมัติซอื้ วัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจานงค์ ญาติเจริญ 3,000.00
PR0400062090027
4/9/2562
1,200.00
1,000.00
1,500.00
3,000.00
4,000.00
1,050.00
770.00
2,400.00
4,950.00
10,794.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,050.00 เฉพาะเจาะจง
770.00 เฉพาะเจาะจง
2,400.00 เฉพาะเจาะจง
4,950.00 เฉพาะเจาะจง
10,794.00 เฉพาะเจาะจง

14,850.00

14,850.00 เฉพาะเจาะจง

11836 ขออนุมัติวัสดุสานักงาน

9,084.82

9,084.82 เฉพาะเจาะจง

11837 ขออนุมัติซอื้ หนังสือ

1,780.00

1,780.00 เฉพาะเจาะจง

22,600.00

22,600.00 เฉพาะเจาะจง

9,310.00

9,310.00 เฉพาะเจาะจง

90,600.00

90,600.00 เฉพาะเจาะจง

39.50
1,000.00

39.50 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง

11835 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ

11838 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์
11839 ขออนุมัติซอื้ แบตเตอรีส่ าหรับเครือ่ งสารองไฟฟ้า
11840 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการแพทย์
11841 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
11842 ขออนุมัติซอื้ หนังสือสาหรับใช้ในการเรียนการสอน

Kalaya Florist 1,200.00
Kalaya Florist 1,000.00
ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 1,500.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 3,000.00
นายอุดม แก่นสา 3,879.00
ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,050.00
ร้านสุภรณ์ทิพย์ 770.00
ร้านชลบุรีฟลอรีส 2,380.00
ร้านนิวทาวน์เทคนิค 4,950.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช
10,794.00
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินทินิท จากัด
14,850.00
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
1,084.82
ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช
1,780.00
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
22,550.00
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินทินิท จากัด
9,310.00
บริษัท โปรฟาสซิโน จากัด 90,300.00

ข้อเสนอแนะ
-

PR0400062090019
PR0400062090020
PR0400062090018
PR0400062090028
PR0400062090031
PR0400062090030
PR0400062090029
PR0400062090051
PR0400062090053
PR0400062090046

4/9/2562
4/9/2562
4/9/2562
5/9/2562
5/9/2562
5/9/2562
5/9/2562
6/9/2562
6/9/2562
6/9/2562

-

-

PR0400062090054

6/9/2562

-

-

PR0400062090045

6/9/2562

-

-

PR0400062090047

6/9/2562

-

-

PR0400062090044

6/9/2562

-

-

PR0400062090052

6/9/2562

-

-

PR0400062090050

6/9/2562

-

-

นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 39.50
PR0400062090064
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR0400062090069
1,000.00
หน ้า 1010

9/9/2562
9/9/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
11843
11844
11845
11846

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติซอื้ วัสดุ
ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
200.00
200.00 เฉพาะเจาะจง
70.00
70.00 เฉพาะเจาะจง

11847 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

530.00

11848 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

593.00

11849 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

599.00

11850 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

600.00

11851 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

600.00

11852 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

600.00

11853 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

600.00

11854 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

600.00

11855 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
11856 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

600.00
600.00

11857 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

600.00

11858 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

600.00

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,000.00
เอส.พี. พริน้ ช็อป 1,000.00
บริษัท โปรฟาสซิโน จากัด 200.00
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
70.00
530.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
530.00
593.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
593.00
599.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
599.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
600.00
หน ้า 1011

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062090074
9/9/2562
PR0400062090082
9/9/2562
PR0400062090072
9/9/2562
PR0400062090067
9/9/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR0400062090068

9/9/2562

-

-

PR0400062090061

9/9/2562

-

-

PR0400062090073

9/9/2562

-

-

PR0400062090065

9/9/2562

-

-

PR0400062090066

9/9/2562

-

-

PR0400062090075

9/9/2562

-

-

PR0400062090076

9/9/2562

-

-

PR0400062090077

9/9/2562

-

-

PR0400062090078
PR0400062090079

9/9/2562
9/9/2562

-

-

PR0400062090080

9/9/2562

-

-

PR0400062090081

9/9/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11859 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
11860 ขออนุมัติซอื้ หนังสือสาหรับใช้ในการเรียนการสอน
11861
11862
11863
11864

ขออนุมัติซอื้ หนังสือสาหรับใช้ในการเรียนการสอน
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์
ขออนุมัติซอื้ เวชภัณฑ์

11865
11866
11867
11868

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติซอื้ วัสดุ

11869 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
11870 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
11871 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
11872 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
11873 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
11874 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
11875 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
11876 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
99,721.53
99,721.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
99,529.67
280.50
280.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
280.50
680.00
680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ 680.00
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00
4,173.00
4,173.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 3,899.99
11,200.00
11,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพาร่วมใจ (2546) จากัด
10,807.00
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,000.00
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 2,000.00
6,500.00
6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
4,183.00
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,684.00
583.00
583.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
583.00
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
600.00
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 600.00
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
600.00
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
600.00
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
600.00
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
หน ้า 1012

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062090071
9/9/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR0400062090063

9/9/2562

-

-

PR0400062090062
PR0400062090070
PR0400062090115
PR0400062090117

9/9/2562
9/9/2562
10/9/2562
10/9/2562

-

-

PR0400062090110
PR0400062090120
PR0400062090122
PR0400062090125

10/9/2562
10/9/2562
10/9/2562
10/9/2562

-

-

PR0400062090123
PR0400062090114

10/9/2562
10/9/2562

-

-

PR0400062090097

10/9/2562

-

-

PR0400062090098
PR0400062090111

10/9/2562
10/9/2562

-

-

PR0400062090112

10/9/2562

-

-

PR0400062090121

10/9/2562

-

-

PR0400062090124

10/9/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11877 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
11878 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์
11879 ขออนุมัติซอื้ วัสดุเชื้อเพลิง
11880 ขออนุมัติซอื้ หนังสือสาหรับใช้ในการเรียนการสอน
11881 ขออนุมัติซอื้ หนังสือสาหรับใช้ในการเรียนการสอน
11882 ขออนุมัติซอื้ หนังสือสาหรับใช้ในการเรียนการสอน
11883 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์
11884 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
11885 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
11886 ขออนุมัติซ่อมกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
11887 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
11888 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
2,086.00
395.00
395.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส 395.00
904.50
904.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
904.50
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,000.00
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,000.00
3,852.00
3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จากัด
3,852.00
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,000.00
685.00
685.00 เฉพาะเจาะจง เอส.เอส.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
685.00
224.98
224.98 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน
224.98
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง 1,000.00
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062090127
10/9/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR0400062090116

10/9/2562

-

-

PR0400062090118
PR0400062090100

10/9/2562
10/9/2562

-

-

PR0400062090113

10/9/2562

-

-

PR0400062090119

10/9/2562

-

-

PR0400062090126

10/9/2562

-

-

PR0400062090105
PR0400062090155

10/9/2562
11/9/2562

-

-

PR0400062090157

11/9/2562

-

-

PR0400062090151
PR0400062090153

11/9/2562
11/9/2562

-

-

11889 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
11890 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

1,000.00
1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00

PR0400062090156
PR0400062090160

11/9/2562
11/9/2562

-

-

11891 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายจานงค์ ญาติเจริญ 3,000.00

PR0400062090147

11/9/2562

-

-

11892 ขออนุมัติซอื้ ปากกาลงนามสาหรับผูบ้ ริหาร

1,248.05

1,248.05 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
1,248.05
หน ้า 1013

PR0400062090159

11/9/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11893 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
11894 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
11895 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
11896 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
11897 ขออนุมัติซอื้ หญ้าเทียม
11898 ขออนุมัติซอื้ หนังสือสาหรับใช้ในการเรียนการสอน
11899 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
11900 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาวิดิทัศน์ประวัติผเู้ กษียณ
11901 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาวิดิทัศน์ประวัติผเู้ กษียณ
11902 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
11903
11904
11905
11906
11907
11908
11909
11910
11911

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการทาความสะอาดสถานที่
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการทาความสะอาดสถานที่
ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก
ขออนุมัติซอื้ ดอกไม้สาหรับพานรดน้า
ขออนุมัติซอื้ ต้นไม้และดอกไม้ตกแต่งสถานที่
ขออนุมัติซอื้ พวงมาลัยสาหรับวงดนตรีไทย
ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
203.00
203.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
203.00
268.00
268.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
268.00
572.00
572.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
572.00
590.00
590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
590.00
6,760.00
6,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด
(มหาชน) 6,760.00
315.00
315.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
315.00
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00
500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมณ อินทวงษ์ 500.00
500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา คงโนนกอก 500.00
331.00
603.00
1,000.00
200.00
200.00
9,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
397.00

331.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย 331.00
603.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนการพิมพ์ 603.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี. พริน้ ช็อป 1,000.00
200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคมคาย ดอนโสม 200.00
200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา กรูตัวส์ 200.00
9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทอง 99 กะรัต 9,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 1,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน 2,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 1,000.00
397.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
397.00
หน ้า 1014

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062090161
11/9/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR0400062090158

11/9/2562

-

-

PR0400062090152

11/9/2562

-

-

PR0400062090150

11/9/2562

-

-

PR0400062090148

11/9/2562

-

-

PR0400062090154

11/9/2562

-

-

PR0400062090149
PR0400062090194
PR0400062090195

11/9/2562
12/9/2562
12/9/2562

-

-

PR0400062090176

12/9/2562

-

-

PR0400062090175
PR0400062090179
PR0400062090184
PR0400062090185
PR0400062090186
PR0400062090193
PR0400062090178
PR0400062090188
PR0400062090173

12/9/2562
12/9/2562
12/9/2562
12/9/2562
12/9/2562
12/9/2562
12/9/2562
12/9/2562
12/9/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11912 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
11913 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
11914 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
11915 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
11916 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
11917 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
11918
11919
11920
11921
11922
11923
11924

ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์
ขออนุมัติเช่าชุดนักแสดง
ขออนุมัติเช่าชุดนักแสดง
ขออนุมัติเช่าชุดนักแสดง
ขออนุมัติเช่าชุดนักแสดง
ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์
ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์

11925
11926
11927
11928

ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์

11929 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์
11930 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
545.00
545.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
545.00
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
551.00
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน 996.00
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วทับทิม 2,500.00
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านน้องดา 1,650.00
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยพร ขุนตาล 2,500.00
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะโชค ลีลอย 2,500.00
45.00
45.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์ซีร็อก 45.00
1,531.00
1,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
1,531.00
465.00
465.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชาม บางแสน 465.00
140.00
140.00 เฉพาะเจาะจง บัณฑิตเอกสาร 140.00
392.00
392.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 392.00
87.00
87.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
87.00
210.00
210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซฟท์เคมีและบรรจุภัณฑ์ หนอง
มน 210.00
3,400.00
3,400.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านศศิ 1,270.00
หน ้า 1015

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062090177
12/9/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR0400062090174

12/9/2562

-

-

PR0400062090180

12/9/2562

-

-

PR0400062090181

12/9/2562

-

-

PR0400062090182

12/9/2562

-

-

PR0400062090183

12/9/2562

-

-

PR0400062090187
PR0400062090189
PR0400062090190
PR0400062090191
PR0400062090192
PR0400062090242
PR0400062090239

12/9/2562
12/9/2562
12/9/2562
12/9/2562
12/9/2562
13/9/2562
13/9/2562

-

-

PR0400062090240
PR0400062090246
PR0400062090245
PR0400062090244

13/9/2562
13/9/2562
13/9/2562
13/9/2562

-

-

PR0400062090241

13/9/2562

-

-

PR0400062090247

13/9/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
11931
11932
11933
11934
11935

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์
ขออนุมัติซอื้ ไม้ประดับ พืชสวน และวัสดุตกแต่ง
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
130.00
130.00 เฉพาะเจาะจง
80,000.00
80,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,985.00
2,985.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
60,000.00
60,000.00 เฉพาะเจาะจง

11936 ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

33,800.00

33,800.00 เฉพาะเจาะจง

11937 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก
11938 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
11939 ขออนุมัติซอื้ ข้าวสาร

1,500.00
4,000.00
1,600.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,600.00 เฉพาะเจาะจง

11940 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล
11941 ขออนุมัติจ้างจัดทาวิดีทัศน์ประวัติผเู้ กษียณฯ
11942 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างทาป้ายไวนิล และจัดหา
ของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่วิทยากร
11943 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้าดืม่
11944 ขอความเห็นชอบในการเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน
28 เครือ่ ง วันที่ 2 -30 ก.ย. 62
11945 ขอความเห็นชอบในการจัดหาธงญี่ปุ่นสาหรับร้านอาหาร

760.00
1,000.00
3,500.00

760.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,420.00 เฉพาะเจาะจง

4,800.00
16,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง
16,800.00 เฉพาะเจาะจง

4,500.00

11946 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเสือ้ สาหรับผูเ้ ข้าร่วมอบรม
11947 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับ
อากาศ
11948 ขอความเห็นชอบในการจัดหาโทรทัศน์แอลอีดี 32 นิ้ว
จานวน 2 เครือ่ ง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ร้านลุง (หรัง่ ) 130.00
นายธงชัย วจะสุวรรณ 80,000.00
ร้านเคีย้ งเจริญ 2,985.00
นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00
บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จากัด
58,530.00
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
33,800.00
ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 1,500.00
นายอุดม แก่นสา 3,977.00
บริษัท เอก-ชัย ดิสทรีบิวชั่น ซิสเทม
จากัด 1,480.00
เอ็ม-เอส โฆษณา 760.00
นางสาวศศิธร โสศรีภา 1,000.00
ร้านกนกเพชร

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062090243
13/9/2562
PO0400062090003
19/9/2562
PR0400062090236
13/9/2562
PR0400062090254
16/9/2562
PR0400062090253
16/9/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR0400062090252

16/9/2562

-

-

PR0400062090260
PR0400062090257
PR0400062090271

17/9/2562
17/9/2562
18/9/2562

-

-

PR0400062090281
PR0400062090330
PR2600062090006

23/9/2562
27/9/2562
2/9/2562

-

-

ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR2600062090001
PR2600062090014

2/9/2562
2/9/2562

-

-

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR2600062090004

2/9/2562

-

-

10,000.00

9,071.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านScreen Room

PR2600062090002

2/9/2562

-

-

10,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR2600062090005

2/9/2562

-

-

12,000.00

11,980.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR2600062090007

2/9/2562

-

-

หน ้า 1016

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11949 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างทาสติก๊ เกอร์ สาหรับ
ติดตัง้ บริเวณร้านอาหาร
11950 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างปฏิบัติงานดูแลความ
เรียบร้อยของหอักนิสิตและอานวยความสะดวกให้นิสิต
หอพักในช่วงวันที่ 7-8 ก.ย. 62
11951 ขอความเห็นชอบในการจัดหา USB WIFI

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,630.00
9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จากัด
PR2600062090003
2/9/2562
840.00

840.00 เฉพาะเจาะจง

2,000.00

1,580.00 เฉพาะเจาะจง

11952 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างติดตัง้ กล้องงวจรปิด
รถยนต์
11953 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเก้าอื้สาหรับใข้ในห้องสมุด

4,870.00

4,870.00 เฉพาะเจาะจง

51,800.00

51,800.00 เฉพาะเจาะจง

11954 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์

31,880.00

31,880.00 เฉพาะเจาะจง

11955 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเก้าอี้สาหรับห้องสมุด

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง

11956 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ

77,540.00

77,540.00 เฉพาะเจาะจง

11957 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ

50,528.00

50,528.00 เฉพาะเจาะจง

11958 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ
11959 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการไหว้ครู
วันที่ 19 ก.ย.2562
11960 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างชุดนางราในโครงการ
ไหว้ครูและบายศรีสขู่ วัญ
11961 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ
อาคารหอพักและอาคารวิทยาลัย
11962 ขอความเห็นชอบในการจัดหาจานชามใช้ใน
ห้องปฏิบัติการครัว

2,798.00
36,400.00

2,798.00 เฉพาะเจาะจง
35,390.00 เฉพาะเจาะจง

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง

7,000.00

6,875.72 เฉพาะเจาะจง

ข้อเสนอแนะ
-

นางสาวนพรัตน์ ครุฑปราการ

PR2600062090009

3/9/2562

-

-

บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุป๊
จากัด
บริษัท ไทยสุวรรณภูมิ เอวี จากัด

PR2600062090011

4/9/2562

-

-

PR2600062090028

6/9/2562

-

-

บริษัท ลิฟวิง่ แอนด์ เดคคอร์ เซ็น
เตอร์ จากัด
น.ส. นิภาพร แสงสว่าง

PR2600062090040

10/9/2562

-

-

PR2600062090027

10/9/2562

-

-

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส PR2600062090041
จากัด
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ PR2600062090068

10/9/2562

-

-

13/9/2562

-

-

ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จากัด
ร้านชนชาติสปอร์ต ศรีราชา

PR2600062090067

13/9/2562

-

-

PR2600062090066
PR2600062090062

13/9/2562
13/9/2562

-

-

ร้านle’ celebrity

PR2600062090064

13/9/2562

-

-

ร้าน เอส ดับบลิว เซอร์วิส

PR2600062090065

13/9/2562

-

-

ร้าน จานชามบางแสน

PR2600062090087

20/9/2562

-

-

หน ้า 1017

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11963 ขอความเห็นชอบในารจัดหาปากกา Marker สาหรับใช้
ในการเรียนการสอน
11964 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสารประจาเดือน
กันยายน พ.ศ. 2562
11965 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการลงนาม
ความร่วมมือ EEC-HDC
11966 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือน กันยายน พ.ศ.2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,500.00
1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส PR2600062090108
24/9/2562
จากัด
2,627.75
2,627.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
PR2600062090120
26/9/2562
-

4,000.00

-

PR2600062090109

26/9/2562

-

-

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR0217062090007

2/9/2562

-

-

3,165.00

3,165.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0217062090006

6/9/2562

-

-

10,000.00
20,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง
20,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0217062090012
PR0217062090013

17/9/2562
17/9/2562

-

-

11970 ซือ้ น้าดืม่ เพื่อรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการภายในห้องพัก
ของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0217062090010

17/9/2562

-

-

11971 ซือ้ น้าดืม่ เพื่อใช้ในงานประชุมจัดเลีย้ งสัมมนาฯ

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ทูบี วอเตอร์

PR0217062090011

17/9/2562

-

-

14,000.00

14000.00 เฉพาะเจาะจง

นายเสวก สุระประเสริฐ

PR0206062090211

19/9/2562

-

-

3,900.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ

PR0206062080315

2/9/2562

-

-

5,600.00

5,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายศิระ พันธุมวนิช
เสนอ 5,600.00 บาท

ราคา PR1500062090007

5/9/2562

-

-

11972 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์
11973 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
(สีน้าภายในสีขาว)
11974 ขออนุมัติจ้างเช่ารถ รับ-ส่ง ศาสตร์จารย์ ดร.จักรกฤษณ์
นรนิติผดุงการ เพื่อสอบปากปล่าดุษฎีนิพนธ์ น.ส.พว
รรณ ใจคง

4,930.00 เฉพาะเจาะจง

-

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์

11967 เพื่อซือ้ กระดาษ A4 เพื่อใช้ภายในหน่วยงานของศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
11968 ซือ้ วัสดุของใช้เข้าสโตร์
11969 ซือ้ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

6,750.00

ข้อเสนอแนะ

นางสาวสุพัตรา เวศรานุรักษ์
ร้านจานสองบาท
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11975 ขออนุมัติค่าจ้างเข้าเล่มประเมินตนเอง ปี2561 จานวน
6 เล่ม
11976
11977
11978
11979

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
300.00
300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ราคา PR1500062090018
9/9/2562
จ้าง 300 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หมึกพิมพ์
ขอความเห็นชอบซ่อมบอร์ดไฟและเปลีย่ นปุ่มกดลิฟต์

4,692.00
9,985.00
1,600.00
5,083.00

4,692.00 เฉพาะเจาะจง
9,985.00 เฉพาะเจาะจง
1,600.00 เฉพาะเจาะจง
5,083.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บุ๊คเน็ท จากัด
บ. สยามอินเตอร์ มัลติมีเดีย จก.
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จากัด

PR1400062090008
PR1400062090007
PR1400062090011
PR1400062090010

3/9/2019
3/9/2019
4/9/2019
4/9/2019

-

-

11980 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างตรวจเช็คสภาพและเปลีย่ น
ถ่ายน้ามันเครือ่ ง
11981 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ของที่ระลึก
11982 ขอความเห็นชอบเสนอพิมพ์ไวนิล
11983 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมทีวี
11984 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุไฟฟ้า
11985 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสานักงาน
11986 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเดินสายไฟ
11987 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร
11988 ขอความเห็นชอบเสนอพิมพ์งานและเข้าเล่ม
11989 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หมึกพิมพ์
11990 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสงิ่ ก่อสร้าง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. โตโยต้าเจริญยนต์ ชลบุรี จก.

PR1400062090013

4/9/2019

-

-

6,000.00
750.00
2,000.00
10,100.00
9,960.00
32,020.00
9,600.00
2,925.00
3,500.00
9,760.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง
750.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
10,100.00 เฉพาะเจาะจง
9,960.00 เฉพาะเจาะจง
32,020.00 เฉพาะเจาะจง
9,600.00 เฉพาะเจาะจง
2,925.00 เฉพาะเจาะจง
3,500.00 เฉพาะเจาะจง
9,760.00 เฉพาะเจาะจง

PR1400062090033
PR1400062090034
PR1400062090028
PR1400062090030
PR1400062090031
PR1400062090029
PR1400062090032
PR1400062090044
PR1400062090045
PR1400062090056

10/9/2019
10/9/2019
10/9/2019
10/9/2019
10/9/2019
10/9/2019
10/9/2019
12/9/2019
12/9/2019
13/9/2019

-

-

11991 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ บริการ lineOA ; Basic
11992 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสุขภัณฑ์
11993 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสงิ่ ก่อสร้าง

16,500.00
9,870.00
6,430.00

16,500.00 เฉพาะเจาะจง
9,870.00 เฉพาะเจาะจง
6,430.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างเพชรทองชินเยาวราช
นายจักรกริส วัฒนศิริ
นายบุญเสริม เชียงกาขันธ์
น.ส. ปิยนันท์ อุปนันท์
กิตติพาณิชย์
นายบุญเสริม เชียงกาขันธ์
ร้านฟ้าใส
บ้านคอมพิวเตอร์
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บ.สยามโกลบอล เฮ้า จก., บ. ซีอาร์ซี
ไทวัสดุ จก., บ. โฮมโปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จก. (มหาชน)
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บ. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก.
บ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก. (มหาชน)

PR1400062090049
PR1400062090052
PR1400062090055

13/9/2019
13/9/2019
13/9/2019

-

-

8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมาลัยแกะสลัก

PR1400062090057

13/9/2019

-

-

11994 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ตัวอักษรพลาสวูด
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11995
11996
11997
11998
11999
12000
12001

ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ แผ่นดูดซับเสียง
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุงานเกษตร
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ กระดาษชาระ
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ แผ่นซับเสียง
ขอความเห็นชอบเสนอซืก้ ระจกสีชา
ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมบอร์ดและเปลีย่ นปุ่มกดลิฟต์

12002 ขอความเห็นชอบเสนอเช่าชุดการแสดง
12003 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างปรับปรุงห้องน้า
12004 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ
12005 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
12006 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ
12007 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึก จานวน 2 ชิ้น
12008 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบญจรงค์ แก้วลายเต็ม และเบญจ
รงค์โถชั้น 4 นิ้ว ลายลูกขั้น
12009 ขออนุมัติเบิกค่าของที่ระลึก จานวน 4 ชิ้น
12010 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเต้นท์ จานวน 1 หลัง
12011 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าพัดลม ขนาด 24 นิ้ว จานวน 16
เครือ่ ง
12012 ขออนุมัติเบิกเงินค่าดอกไม้ติดอก จานวน 4 ช่อ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
44,200.00
44,200.00 เฉพาะเจาะจง
5,250.00
5,250.00 เฉพาะเจาะจง
19,440.00
19,440.00 เฉพาะเจาะจง
12,000.00
12,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,990.00
2,990.00 เฉพาะเจาะจง
11,502.50
11,502.50 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
ร้านอัศนัย เครือ่ งปั้นดินเผา
กิตติพาณิชย์
นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR1400062090050
13/9/2019
PR1400062090051
13/9/2019
PR1400062090060
16/9/2019
PR1400062090064
17/9/2019
PR1400062090063
17/9/2019
PR1400062090075
19/9/2019
PR1400062090072
19/9/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

แก้วทับทิม by Sanctuary Fashion PR1400062090074

19/9/2019

-

-

95,000.00
16,379.00

95,000.00 เฉพาะเจาะจง
16,379.00 เฉพาะเจาะจง

โหน่ง เจริญก่อสร้าง
PO1400062090009
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR1400062090077

20/9/2019
20/9/2019

-

-

4,800.00
6,901.50
1,250.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง
6,901.50 เฉพาะเจาะจง
1,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เปี๊ยกแอร์ 2005 จากัด
ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

PR1400062090078
PR1400062090080
PR0206062090057

23/9/2019
24/9/2019
5/9/2562

-

-

11,225.00

11,225.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

PR0206062090096

10/9/2562

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

PR0206062090114

11/9/2562

-

-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุเทพ เท่งเจียว

PR0206062090158

14/9/2562

-

-

6,400.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายสราวุฒิ บุญสร้าง

PR0206062090160

14/9/2562

-

-

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง

มอธ ฟลาเวอร์

PR0206062090161

14/9/2562

-

-
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12013 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ จานวน 1
งาน
12014 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเสือ้ ขาว และเช่าดอกไม้ปลอม
ประดับผม จานวน 20 ชุด
12015 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเครือ่ งเสียงพร้อมชุดคาราโอเกะ
จานวน 1 ชุด
12016 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าชุดไทยล้านนา พร้อมแต่งหน้า
ทาผม จานวน 4 ชุด
12017 ขออนุมัติเบิกเงินค่าผ้าพันคอ จานวน 20 ผืน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
30,000.00
30,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์
PR0206062090159
14/9/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายนิติเทพ จันทร์หอม

PR0206062090167

16/9/2562

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูรินทร์ เย็นสุขใจ

PR0206062090170

16/9/2562

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ้านน้องดา

PR0206062090168

16/9/2562

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอภิสิทธิ์ การทอ

PR0206062090169

16/9/2562

-

-

นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0206062090173

16/9/2562

-

-

PR0206062090203
บริษัท นิมิตดี 2538 จากัด (สานักงานใหญ่
)

19/9/2562

-

-

12018 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทาป้ายไวนิลขึงโครงไม้ ขนาด
2.5x7 เมตร พร้อมติดตัง้ จานวน 1 ป้าย
12019 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากรอบ 9 รัชกาล จานวน 35 ชิ้น

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

87,500.00

87,500.00 เฉพาะเจาะจง

12020 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทาโล่รางวัล จานวน 35 ชิ้น

84,000.00

84,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางโสภางค์พักตร์ หร่ายเจริญ

PR0206062090212

19/9/2562

-

-

12021 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาวงดนตรีและนักเต้น
จานวน 1 งาน
12022 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าระบบเสียงแสงบนเวทีและ
ตกแต่งภายในบ้าน จานวน 1 งาน
12023 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึก จานวน 9 ชิ้น

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวิโรจน์ รวบรวม

PR0206062090210

19/9/2562

-

-

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายจิรโรจน์ เจิมจรุง

PR0206062090208

19/9/2562

-

-

2,760.00

2,760.00 เฉพาะเจาะจง

โครงการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูPR0206062090216
รพา

19/9/2562

-

-

12024 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตกแต่งสถานที่งานเกียรติภูมิแห่ง
บูรพา จานวน 1 งาน
12025 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง

มอธ ฟลาเวอร์

PR0206062090206

19/9/2562

-

-

23,160.00

23,160.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0206062090204

19/9/2562

-

-

12026 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหนังสืองานเกียรติภูมิแห่งบูรพา
จานวน 800 เล่ม

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชลบุรีการพิมพ์

PR0206062090205

19/9/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12027 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเต้นท์ จานวน 2 หลัง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,600.00
1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ เท่งเจียว
PR0206062090215
19/9/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

12028 ขออนุมัติเช่าพัดลมเปล่า ขนาด 24 นิ้ว จานวน 25
เครือ่ ง
12029 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซือ้ ถุงผ้าล้อลากมีช่องใส่ของ
ด้านหน้า ขนาดสูง 28 นิ้ว x กว้าง 20 นิ้ว x หนา 10.5
นิ้ว จานวน 35 ใบ
12030 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่านามบัตรผูบ้ ริหารจานวน
12,000 ใบ
12031 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเครือ่ งฉายโปรเจคเตอร์ 4 ชุด
และเช่าระบบกล้องถ่ายวีดีโอและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
ภาพ 1 งาน
12032 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษอัดรูปสาหรับเครือ่ งพิมพ์
Canon Selphy CP1300 จานวน 2 แพค

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสราวุฒิ บุญสร้าง

PR0206062090225

20/9/2562

-

-

16,380.00

16,380.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเหงี่ยน ฉั่น

PR0206062090224

20/9/2562

-

-

35,310.00

35,310.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

PR0206062090244

24/9/2562

-

-

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0206062090242

24/9/2562

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206062090243

24/9/2562

-

-

12033 ขออนุมัติเบิกงินค่าจ้างทาอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ และ
แฟ้มกรอบไม้ใส่ใบประกาศ
12034 ขออนุมัติเบิกเงินค่า

5,900.00

5,900.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววรรณา เชื้อฮ้อ

PR0206062090008

2/9/2562

-

-

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206062090014

2/9/2562

-

-

12035 ขออนุมัติเบิกเงินค่าขนมไหว้พระจันทร์

11,935.00

11,935.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
PR0206062090012

2/9/2562

-

-

12036 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกเสือ้ เหลืองพร้อมปักโลโก้
จานวน 300 ตัว
12037 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายติณณ์ ขวัญดี

PR0206062090011

2/9/2562

-

-

16,600.00

16,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ

PR0206062090015

2/9/2562

-

-

12038 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างพิมพ์ไวนิล ขนาด 360x120 ซม.
ภาษาไทย-จีน
12039 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างการแสดง จีน-ไทย จานวน 7 ชุด

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีซีเอดี 1999

PR0206062090010

2/9/2562

-

-

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวเทวิกา ทองธรรมชาติ

PR0206062090006

2/9/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12040 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดขนมไหว้พระจันทร์ จานวน 15
ชุด
12041 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
14,909.00
14,909.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
PR0206062090013
2/9/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักพงษ์ รับมีศรี

PR0206062090227

21/9/2562

-

-

12042 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่
ระลึก

1,500.00

1500.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.ธิดารัตน์ สมนวล

PR0206062090065

6/9/2562

-

-

12043 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์
12044 ขออนุมัติเบิกงินค่าจ้างทาอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ และ
แฟ้มกรอบไม้ใส่ใบประกาศ
12045 ขออนุมัติเบิกเงินค่า

7,500.00

7500.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.ธิดารัตน์ สมนวล

PR0206062090089

10/9/2562

-

-

5,900.00

5,900.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววรรณา เชื้อฮ้อ

PR0206062090008

2/9/2562

-

-

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206062090014

2/9/2562

-

-

12046 ขออนุมัติเบิกเงินค่าขนมไหว้พระจันทร์

11,935.00

11,935.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
PR0206062090012

2/9/2562

-

-

12047 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกเสือ้ เหลืองพร้อมปักโลโก้
จานวน 300 ตัว
12048 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล
12049 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างพิมพ์ไวนิล ขนาด 360x120 ซม.
ภาษาไทย-จีน
12050 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างการแสดง จีน-ไทย จานวน 7 ชุด

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายติณณ์ ขวัญดี

PR0206062090011

2/9/2562

-

-

16,600.00
2,675.00

16,600.00 เฉพาะเจาะจง
2,675.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ
ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีซีเอดี 1999

PR0206062090015
PR0206062090010

2/9/2562
2/9/2562

-

-

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวเทวิกา ทองธรรมชาติ

PR0206062090006

2/9/2562

-

-

12051 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดขนมไหว้พระจันทร์ จานวน 15
ชุด
12052 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ

14,909.00

14,909.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
PR0206062090013

2/9/2562

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206062090227

21/9/2562

-

-

12053 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ในการเคลือ่ นย้ายองค์
พระพิฆเนศ

52,600.00

52,600.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุนิสา ไชยยนต์/ราคาที่ตกลง PR4200062090014
จ้าง 52,600 บาท

2/9/2562

-

-

นายจักพงษ์ รับมีศรี
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12054 ขออนุมัติจ้างเหมาเปลีย่ นระบบไฟฟ้าในห้องเรียนเป็น
ระบบLED
12055 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
12056 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุการเรียน
การสอน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,700.00
9,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร แสงอ่อน/ราคาที่ตกลงจ้าง PR4200062090015
2/9/2562
9,700 บาท
8,500.00
8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคาที่ตกลง PR4200062090012
2/9/2562
จ้าง8,500 บาท
491.30
491.30 เฉพาะเจาะจง หจก.คณิศร/ราคาที่ตกลงซือ้ 35 บาท PR4200062090018
4/9/2562
,ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาที่ตกลงซือ้
270 บาท,ร้านฮ้อชุนหรลีแมชินเนอร
รี่/ราคาที่ตกลงซือ้ 96.30 บาท,ร้าน
บัณฑิตเครือ่ งเขียน/ราคาที่ตกลงซือ้
90 บาท

12057 ขออนุมัติจัดเช่าชุดนักเต้นและพิธีกรในงานประกวดขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
12058 ขออนุมัติจัดซือ้ ถ้วยรางวัลประดับอักษรพระนามาภิไธย
สธ.
12059 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

12060 ขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์นวัตกรรมศิลปะ
และวัฒนธรรม
12061 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุสานักงานและ
วัสดุการเรียนการสอน

65,600.00

65,600.00 เฉพาะเจาะจง

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

12062 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ

4,300.00

4,300.00 เฉพาะเจาะจง

12063 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข
3720 จบ
12064 เช่าชุดเครือ่ งเสียง สาหรับใช้ในการจัดโครงการ
Freshmen Night

5,349.47

5,349.47 เฉพาะเจาะจง

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง

ข้อเสนอแนะ
-

นายวิโรจน์ รวบรวม/ราคาที่ตกลง
จ้าง 24,000 บาท
นายวิโรจน์ รวบรวม/ราคาที่ตกลง
จ้าง 36,000 บาท
นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคาที่ตกลง
จ้าง 1,500 บาท
นายสมพร แสงอ่อน/ราคาที่ตกลงจ้าง
65,600 บาท
บริษัทสยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)/ราคาที่ตกลงซือ้ 7,776 บาท

PR4200062090023

5/9/2562

-

-

PR4200062090024

5/9/2562

-

-

PR4200062090025

6/9/2562

-

-

PR4200062090040

12/9/2562

-

-

PR4200062090043

13/9/2562

-

-

นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคาที่ตกลง
จ้าง 4,300 บาท
บริษัท โตโยต้าจันทบุรี (1972) ผู้
จาหน่ายโตโยต้า จากัด
นายอภิพันธ์ ทับทอง

PR4200062090055

24/9/2562

-

-

PR0208062090081

2/9/2562

-

-

PR0208062080105

2/9/2562

-

-

หน ้า 1024

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12065 เช่าชุดการแสดง สาหรับใช้ในการจัดโครงการ
Freshmen Night
12066 จ้างเหมาขุดลอกร่องน้า ถางป่า ผังกลบวัชพืชบริเวณ
ด้านหลังหลังคาทางเท้าหน้าวิทยาเขตฯ ด้วยรถแมคโคร
PC-200 จานวน 20 ไร่
12067 ซ่อมแซมเครือ่ งขยายเสียงในรถยนต์ของมหาวิทยาลัย
และเครือ่ งขยายเสียงภาคสนาม จานวน 2 เครือ่ ง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิพันธ์ ทับทอง
PR0208062080107
2/9/2562
95,000.00

95,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,115.00

1,115.00 เฉพาะเจาะจง

61,580.00

61,580.00 เฉพาะเจาะจง

12069 จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อรับ - ส่ง พระสงฆ์จากวัดโขมง
มายัง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อเข้า
ร่วมโครงการทาบุญคณะอัญมณี ประจาปีการศึกษา
2562 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

12070 ซ่อมแซมเครือ่ งตัดแต่งกิ่งไม้ หมายเลขครุภัณฑ์
590400401000001
12071 จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อรับ - ส่ง คณบดีคณะอัญมณี
เดินทางไปประชุม ณ ม.บูรพา จังหวัดชลบุรี วันที่ 28
สิงหาคม 2562
12072 เปลีย่ นยางรถยนต์และเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ ง รถยนต์
หมายเลขทะเบียน นข 1987 จบ
12073 ซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศรถยนต์ หมายเลขทะเบียน
40-0209 จบ
12074 ซ่อมแซมห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระ
ศรีนครินทร์
12075 ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 40-0229 จบ

2,500.00

12068 ชุดรับแขก จานวน 2 ชุด

ข้อเสนอแนะ
-

น.ส. สาธิดา เปล่งศรี

PO0208062090013

4/9/2562

-

-

ร้าน ช่างภิญโญ

PR0208062090016

4/9/2562

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด จันทบุรีเครือ่ งเรือน PO0208062090014

6/9/2562

-

-

นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์

PR0208062090030

6/9/2562

-

-

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ยูเ่ ซ่งฮวด

PR0208062090045

10/9/2562

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR0208062090052

12/9/2562

-

-

14,395.00

14,395.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208062090060

13/9/2562

-

-

8,030.00

8,030.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208062090059

13/9/2562

-

-

21,100.00

21,100.00 เฉพาะเจาะจง

นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ์

PR0208062090061

13/9/2562

-

-

1,085.00

1,085.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208062090058

13/9/2562

-

-

หน ้า 1025
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12076 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง รับ - ส่ง เอกสาร
12077 ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์และจัดแสดงนิทรรศการ สาหรับ
โครงการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพเพื่อการ
ดาเนินงานที่เป็นเลิศ
12078 ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์และจัดแสดงนิทรรศการ สาหรับ
โครงการประกวดเขียนเรือ่ งเล่า ''พลังความร่วมมือ ก้าว
สูอ่ นาคตที่มั่นคง''
12079 ค่าปริน้ ท์สีเกียรติบัตร สาหรับนิสิตแพทย์
12080 จัดซือ้ หนังสือทางการแพทย์ สาหรับห้องสมุด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง ปตท.ธิดามหานคร
PR2500062090001
2/9/2019
18,000.00
18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด
PR2500062090005
3/9/2019
-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,800.00
12,469.50

1,800.00 เฉพาะเจาะจง
12,469.50 เฉพาะเจาะจง

3,103.00

3,103.00 เฉพาะเจาะจง

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

12083 จัดซือ้ ตูแ้ อมป์ สาหรับห้องกิจกรรมของนิสิตแพทย์
12084 จัดซือ้ น้าถัง
12085 จัดซือ้ ชุดทาบุญ สาหรับร่วมงานวันพระราชทานกาเนิด
โรงพยาบาลครบ ๑๑๗ ปี
12086 จ้างถ่ายเอกสารสี - ขาวดา

13,460.00
600.00
1,500.00

13,460.00 เฉพาะเจาะจง
600.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง

48,841.61

48,841.61 เฉพาะเจาะจง

12087
12088
12089
12090

46,559.98
5,000.00
3,950.00
33,800.00

46,559.98 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,950.00 เฉพาะเจาะจง
33,800.00 เฉพาะเจาะจง

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

12081 จัดซือ้ เครือ่ งตรวจน้าตาล สาหรับออกหน่วยของนิสิต
แพทย์
12082 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมแซมและบารุงเครือ่ งปรับอากาศ

จ้างติดตัง้ เครือ่ งสแกนลายนิ้วมือ
จ้างจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
จัดซือ้ เครือ่ งทาลายเอกสาร
จัดซือ้ ครุภัณฑ์สานักงาน สาหรับห้องพักอาจารย์แพทย์

12091 ค่าพวงมาลา โครงการ ''วันมหิดล ประจาปี ๒๕๖๒''

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

ข้อเสนอแนะ
-

PR2500062090006

3/9/2019

-

-

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์
PR2500062090002
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2500062090011

4/9/2019
4/9/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด เค.ไซน์ เทรดดิง้

PR2500062090012

4/9/2019

-

-

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
จากัด
ใบสาคัญค้างจ่าย
ร้านน้าดืม่ วีเจ
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

PR2500062090035

6/9/2019

-

-

PR2500062090032
PR2500062090033
PR2500062090058

6/9/2019
6/9/2019
9/9/2019

-

-

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปปี้เออร์
จากัด
บริษัท ชิชา โปรซอฟท์ จากัด
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

PR2500062090048

9/9/2019

-

-

PR2500062090050
PR2500062090049
PR2500062090043
PR2500062090066

9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
10/9/2019

-

-

นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล

PR2500062090105

16/9/2019

-

-
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12092 ค่าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบรูป โครงการ ''วัน
มหิดล ประจาปี ๒๕๖๒''
12093 ค่าป้าย โครงการ ''วันมหิดล ประจาปี ๒๕๖๒''
12094 ค่าจัดดอกไม้ตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ โครงการ ''
วันมหิดล ประจาปี ๒๕๖๒''
12095 ค่าสกีนผ้าคลุมเก้าอี้ โครงการ ''วันมหิดล ประจาปี
๒๕๖๒''
12096 ค่าพานดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา โครงการ ''วันมหิดล
ประจาปี ๒๕๖๒''
12097 จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ซ่อมบารุง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,400.00
2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล
PR2500062090104
16/9/2019
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง

2,040.00

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

-

นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล

PR2500062090102
PR2500062090107

16/9/2019
16/9/2019

-

-

2,040.00 เฉพาะเจาะจง

นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล

PR2500062090103

16/9/2019

-

-

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง

นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล

PR2500062090106

16/9/2019

-

-

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

19/9/2019

-

-

2,000.00
500.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง
500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส PR2500062090116
จากัด
PR2500062090118
นายชานนท์ อรุณเรืองสกุล
อู่ปรีชา
PR2500062090117

19/9/2019
19/9/2019

-

-

36,100.00

36,100.00 เฉพาะเจาะจง

นายวรวุฒิ จันททิมโอภาส

PR2500062090124

20/9/2019

-

-

12101 ขอความเห็นชอบเสนอค่าเคเบิลทีวี
12102 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเครือ่ งพิมพ์

1,600.00
3,500.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง
3,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสนสุข วิชั่น จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206063100063
PR0206063100122

1/10/2562
10/10/2562

-

-

12103 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุ

5,100.00

5,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206063100157

16/10/2562

-

-

12104 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างทาตรายาง

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0206063100163

16/10/2562

-

-

12105 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ โทรศัพท์ไร้สาย

2,461.00

2,461.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0206063100181

17/10/2562

-

-

12106 ขอซ่อมรถทะเบียน 40-0499 ชลบุรี เนื่องจากแบตหมด
ขณะปฏิบัติงาน
12107 ขอเปลีย่ นยางรถยนต์ทะเบียน ขค-5391 ชลบุรี
เนื่องจากครบระยะ 50,000 กิโลเมตร

2,782.00

2,782.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206063100052

6/10/2562

-

-

22,400.00

22,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ปิยะกิจ

PR0206063100053

6/10/2562

-

-

12098 จัดซือ้ พวงมาลา
12099 จ้างเปลีย่ นหลอดไฟหน้ารถตูป้ รับอากาศ ทะเบียน นง
5599-ชลบุรี
12100 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถบัส ประจาคณะแพทยศาสตร์

3,000.00
15,000.00

ข้อเสนอแนะ
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12108 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน 40-0499 ชลบุรี และ 40-0698
ชลบุรี เนื่องจากแบตเตอรีไ่ ฟหมด
12109 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ขจ-9857 ชลบุรี เนื่องจาก
ขอเช็คเกจ์น้ามัน
12110 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กร-6153 ชลบุรี เนื่องจาก
ช่วงล่างสึกหรอจากการใช้งาน
12111 จ้างบารุงรักษาลิฟท์อาคาร50ปี อาคารKB และอาคาร
หอประชุมธารงฯ บัวศรี ประจาปีงบประมาณ 2563

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
40,392.50
40,392.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
PR0206063100058
7/10/2562
จากัด
21,366.83
21,366.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จากัด PO0206063100034 10/10/2562
5,941.71 เฉพาะเจาะจง

63,772.00

-

บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จากัด

PR0206063100059

7/10/2562

-

-

63,772.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริง่ แอนด์
เซอร์วิส จากัด

PO0206063100007

7/10/2562

-

-

96,000.00

96,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุป๊ จากัด

PO0206063100011

7/10/2562

-

-

75,375.08

75,375.08 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PO0206063100052

19/10/2562

-

-

21,590.00

21,590.00 เฉพาะเจาะจง

กังสดาลฮาร์ดแวร์

PR0206063100093

9/10/2562

-

-

12115 ขอซือ้ วัสดุซ่อมฝาท่อน้าทิ้งบริเวณหน้าสนามเชาว์ฯ

2,396.80

2,396.80 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206063100102

9/10/2562

-

-

12116 ขอซือ้ วัสดุสาหรับซ่อมแซมห้อง920 ห้องน้าชั้น1และชั้น
8 อาคารภปร
12117 ขอล้างเครือ่ งปรับอากาศห้องนิทรรศการหมุนเวียน หอ
ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก
12118 ขอซ่อมลิฟท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ60ปี
12119 ขอซือ้ วัสดุสาหรับซ่อมแซมห้องน้าชั้น1และชั้น2
หอประชุมธารงฯ และซ่อมตะแกรงปิดท่อน้าทิ้งหน้าหอ
15

8,057.10

8,057.10 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206063100105

9/10/2562

-

-

7,062.00

7,062.00 เฉพาะเจาะจง

ณัฐแอร์

PR0206063100091

9/10/2562

-

-

5,082.50

5,082.50 เฉพาะเจาะจง

PR0206063100103

9/10/2562

-

-

4,825.70

4,825.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริง่ แอนด์
เซอร์วิส จากัด
ร้านไถ่เส็ง

PR0206063100191

17/10/2562

-

-

12112 ขอจ้างซักผ้าเพื่อให้บริการผูเ้ ข้าพักอาศัยอาคารเรือนพัก
รับรองอาคารA-B และอาคารชุดพักอาศัย ดร.เสนาะ อู
นากูล ชั้น 14
12113 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน นค-7208 ชลบุรี เนื่องจาก
ระบบปรับอากาศไม่ทางาน
12114 ขอซือ้ วัสดุไฟฟ้าสาหรับทดแทนของเดิมที่ชารุด

5,941.71

ข้อเสนอแนะ

หน ้า 1028

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12120 ขอซ่อมรถสวัสดิการ 17 (590301001000005) รถน้า
คันใหญ่(570300201000001) และรถทะเบียน
40-0497 ชลบุรี(ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์)
12121 ขอจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ทะเบียน 1กร1479(580300301000001)และ1กร1480(580300301000002)
12122 ขอซ่อมแซมรถตูท้ ะเบียน นง-4308 ชลบุรี เนื่องจากโช้
คขณะขับมีอาการสัน่ และกระแทกแรง
12123 ขอซ่อมรถสวัสดิการเบอร์3 (5203001010020และรถ
สวัสดิการ12(580301001000002)
12124 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กธ 2779 ชลบุรี เนื่องจาก
ระบบปรับอากาศไม่ทาความเย็น (5103001010021)
12125 ขอซ่อมรถทะเบียน 40-0964 ชลบุรี เนื่องจากเช็คระยะ
245,000กิโลเมตร (570300102000001)
12126 ขอซ่อมรถแทรกเตอร์เนื่องจากยางล้อรถแตกขณะ
ปฏิบัติงาน
12127 ขอซ่อมรถสวัสดิการเบอร์13เนื่องจากเปลีย่ นถ่าย
น้ามันเครือ่ ง เช็คช่วงล่างและเปลีย่ นใบปัดน้าฝน
ซ่อมแซมรถสวัสดิการเบอร์14เนื่องจากเปลีย่ นถ่าย
น้ามันเครือ่ งเปลีย่ นผ้าเบรคและหลอดไฟหรี่
12128 ขอซ่อมรถสวัสดิการเบอร์11เนื่องจากเปลีย่ นถ่าย
น้ามันเครือ่ งและตรวจเช็คระบบเครือ่ งยนต์เพราะมี
เสียงดังขณะสตาร์ท และซ่อมรถทะเบียน40-0499ชลบุรี
เนื่องจากเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ ง ตรวจเช็คระบบปรับ
อากาศและเช็คระบบหม้อน้าเครือ่ งแอร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
78,753.07
78,753.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
PO0206063100060 28/10/2562
จากัด
1,778.00

1,778.00 เฉพาะเจาะจง

19,623.80

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท อาคมเจริญยนต์ จากัด

PR0206063100199

18/10/2562

-

-

19,623.80 เฉพาะเจาะจง

ส.อารยยางยนต์

PO0206063100062

29/10/2562

-

-

25,100.06

25,100.06 เฉพาะเจาะจง

PO0206063100061

28/10/2562

-

-

13,311.34

13,311.34 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด
บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จากัด

PO0206063110008

6/11/2562

-

-

24,044.40

24,044.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สแกนสยาม บริการ จากัด

PO0206063100065

30/10/2562

-

-

214.00

214.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขการยาง

PR0206063100289

31/10/2562

-

-

16,692.00

16,692.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขการยาง

PO0206063100067

31/10/2562

-

-

26,174.34

26,174.34 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด

PO0206063100066

31/10/2562

-

-

หน ้า 1029

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12129 ขอซ่อมรถทะเบียน 40-0964 ชลบุรี
(570300103000001)เนื่องจากปะยาง สลับยาง และ
ตัง้ ศูนย์ถ่วงล้อ
12130 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,280.00
4,280.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ปิยะกิจ
PR0206063100286
31/10/2562
-

-

-

PO0209063100002

11/10/2019

-

-

ร้านกนกไทย

PR0209063100014

15/10/2019

-

-

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายไพวัลย์ อัฒโน

PR0209063100016

15/10/2019

-

-

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางนุสสรี ทวีจันทร์

PO0209063100005

31/10/2019

-

-

23,200.00

23,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0209063100023

18/10/2019

-

-

12136 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดทาพวงมาลา เนื่อง
ในพิธีบาเพ็ญกุศลและพิธีน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ใน
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกนกไทย

PR0209063100024

22/10/2019

-

-

12137 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถหกล้อ
หมายเลขทะเบียน 40-0511 ชลบุรี

2,850.00

2,850.00 เฉพาะเจาะจง

เค.ที ออโต้เซอร์วิส

PR0209063100025

22/10/2019

-

-

12133 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถตูไ้ ปกลับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ไปยัง
กรุงเทพมหานคร
12134 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานเอกสารต่างๆ ของกองบริหารวิทยาเขต
สระแก้ว
12135 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าไมโครโฟน

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR0209063100012

27,285.00

27,285.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โคเน่ จากัด (มหาชน)

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

3,500.00

-

1/10/2019

12131 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการบารุงรักษา
ลิฟท์
12132 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดทาพวงมาลาดอกไม้
สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562

40,000.00

ข้อเสนอแนะ

หน ้า 1030

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12138 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ ไปกลับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
12139 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานด้านเอกสารต่าง ๆ ของกองบริหารวิทยาเขต
สระแก้ว
12140 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมปั๊มน้า
หมายเลขครุภัณฑ์ 5104010010006
12141 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุงานช่างสาหรับซ่อมแซม
งานภาคสนาม
12142 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร เทศบาลตาบลทับมา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,500.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน
PR0209063100028
25/10/2019
PO0209063100006

31/10/2019

-

-

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านลิตไดนาโม

PR0209063100035

31/10/2019

-

-

2,749.90

2,749.90 เฉพาะเจาะจง

แสงทิพย์การไฟฟ้า

PR0209063100034

31/10/2019

-

-

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ
ราคาจ้าง 300 บาท

โครงการบริการวิชาการ

2/10/2562

-

-

12143 ขออนุมัติจัดจ้างเก็บแบบสอบถาม เทศบาลตาบลทับมา

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายภานุพันธ์ ผดุงการณ์
จ้าง 6,000 บาท

ราคา โครงการบริการวิชาการ

2/10/2562

-

-

12144 ขออนุมัติจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูล เทศบาลตาบลทับมา

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายภานุพันธ์ ผดุงการณ์
จ้าง 2,000 บาท

ราคา โครงการบริการวิชาการ

2/10/2562

-

-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

โครงการบริการวิชาการ

2/10/2562

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.หัสรา ทองกลาง
จ้าง 10,000 บาท

ราคา โครงการบริการวิชาการ

2/10/2562

-

-

12147 ขออนุมัติจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูล อบต.วัดสุวรรณ

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.หัสรา ทองกลาง
จ้าง 6,500 บาท

ราคา โครงการบริการวิชาการ

2/10/2562

-

-

12148 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร อบจ.ระยอง

1,250.00

1,250.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ
ราคาจ้าง 1,250 บาท

โครงการบริการวิชาการ

2/10/2562

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

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

2/10/2562

-

-

12146 ขออนุมัติจัดจ้างเก็บแบบสอบถาม อบต.วัดสุวรรณ

12149 ขออนุมัติจัดจ้างเก็บแบบสอบถาม อบจ.ระยอง

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

2,000.00

-

น.ส. สุมิตรา กรวยทอง

12145 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร อบต.วัดสุวรรณ

48,000.00

ข้อเสนอแนะ

น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ
ราคาจ้าง 800 บาท

หน ้า 1031

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
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12150 ขออนุมัติจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูล อบจ.ระยอง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตน์ดาวรรณ ถนอมรอด ราคา โครงการบริการวิชาการ 2/10/2562
จ้าง 10,000 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

12151 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการป้องกันกาจัดปลวก หนู
อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ตัง้ แต่
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงกันยานน พ.ศ. 2563)

84,000.00

84,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) PO0300063100007
จากัด
ราคาจ้าง 84,00
บาท

7/10/2562

-

-

12152 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลบารุงรักษาและแก้ไขลิฟต์
โดยสาร อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2563)
12153 ขออนุมัติจัดซือ้ แบตเตอรี่ (รถยนต์ยหี่ ้อ ISUZU รุน่
MU-X ทะเบียน งข 7652 ชลบุรี)

86,670.00

86,670.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด
ราคา
จ้าง 86,670 บาท

PO0300063100008

7/10/2562

-

-

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเกษมไดนาโม
ซือ้ 2,900 บาท

ราคา PR0300063100017

8/10/2562

-

-

12154 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

4,922.00

4,922.00 เฉพาะเจาะจง

สุพจน์แอร์เซอร์วิส
จ้าง 4,922 บาท

ราคา PR0300063100019

8/10/2562

-

-

12155 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (โครงการศึกษาดู
งาน ประกอบรายวิชา 67845759 ว่าความและการใช้
คาปรึกษาตามกฎหมาย ณ ศาลจังหวัดชลบุรี วันที่ 28
ตุลาคม พ.ศ. 2562)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวเจษฎา ศรีสาอางค์ ราคา
จ้าง 5,000 บาท

PR0300063100035

15/10/2562

-

-

12156 ขออนุมัติจัดซือ้ น้าดืม่ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสุภรณ์ทิพย์
2,800 บาท

ราคาซือ้ PR0300063100036

15/10/2562

-

-

12157 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย
(โครงการแนะนาการเขียนตอบและการให้เหตุผลทาง
กฎหมาย ประจาปีการศึกษา 2562 วันที่ 24 ตุลาคม
พ.ศ. 2562 ณ ห้อง KA 500 มหาวิทยาลัยบูรพา)

1,776.00

1,776.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ
ราคาจ้าง 1,776 บาท

PR0300063100042

21/10/2562

-

-

170.00

170.00 เฉพาะเจาะจง

ราคาจ้าง PR0300063100043

21/10/2562

-

-

12158 ขออนุมัติจัดจ้างทาตรายาง จานวน 4 อัน

ร้านแสนสุขกราฟฟิค
170 บาท

หน ้า 1032

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12159 ขออนุมัติจัดซือ้ ป้ายสติกเกอร์และสติกเกอร์ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,353.20
1,353.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR0300063100044
22/10/2562
ราคาซือ้ 1,353.20 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

12160 ขออนุมัติจัดซือ้ กรอบหลุยส์สีทองพร้อมรูปพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
ขนาด 30 x 40 นิ้ว

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านทีแปง
ราคาซือ้ 4,500 บาท

PR0300063100049

25/10/2562

-

-

12161 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

6,398.60

6,398.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียริง่ จากัด PR0300063100048
ราคาจ้าง
6,398.60 บาท

25/10/2562

-

-

12162 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจาเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ
ราคาจ้าง 8,000 บาท

PR0300063100051

25/10/2562

-

-

12163 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษา ประตูสานักงาน
และประตูห้องเรียน อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์
12164 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษา รถตูป้ รับอากาศ ยีห่ ้อ
TOYOTA COMMUTER ทะบียน ฮท 275
กรุงเทพมหานคร

29,425.00

29,425.00 เฉพาะเจาะจง

ธีรพงศ์ การช่าง
29,425 บาท

ราคาจ้าง PO0300063100010

29/10/2562

-

-

21,218.10

21,218.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ ชลบุรี
PO0300063100011
จากัด
ราคา
เสนอ 21,218.10 บาท

31/10/2562

-

-

12165 จ้างเหมาบริการบารุงรักษาและแก้ไขลิฟท์โดยสาร

57,780.00

57,780.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จากัด PO0500063100003

9/10/2562

-

-

12166 จ้างเหมาบริการป้องกันกาจัด ปลวก หนู

99,000.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO0500063100002

9/10/2562

-

-

12167 ขอซือ้ ซองขาวพับ 4 จานวน 5,000 ซอง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009)
จากัด
หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PR0500063100033

15/10/2562

-

-

74,900.00

74,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปปี้เออร์ PO0500063100004
จากัด

16/10/2562

-

-

12168 ขอซือ้ ผงถ่ายเอกสาร IR7095 จานวน 20 หลอด

หน ้า 1033

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12169 ขอซือ้ สารกรองน้า 14 ชุด , สายน้าดีถัก 1 เส้น
12170 ขอซือ้ อุปกรณ์เครือ่ งมือช่าง จานวน 7 รายการ
12171 ขอซือ้ ขอแขวนสายชาระ 20 อัน
12172 ขอซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
14,862.00
14,862.00 เฉพาะเจาะจง ธนาชัย วอเตอร์
PO0500063100008 16/10/2562
14,182.85

14,182.85 เฉพาะเจาะจง

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง

87,740.00

87,740.00 เฉพาะเจาะจง

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์) จากัด
ร้านไพรเวช ค้าวัสดุ

PO0500063100012

18/10/2562

-

-

PR0500063100040

15/10/2562

-

-

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
ร้านอัศนัยเครือ่ งปั้นดินเผา

PO0500063100006

16/10/2562

-

-

PR0500063100039

15/10/2562

-

-

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊อปปี้ จากัด

PO0500063100007

16/10/2562

-

-

PO0500063100005

16/10/2562

-

-

12173 กระถางกลม 14 ใบ , ถาดรอง 14 ใบ , กระถางปาก
หยัก 10 ใบ
12174 ขอซือ้ กระดาษชาระม้วนใหญ่ 1,200 ม้วน

4,140.00

4,140.00 เฉพาะเจาะจง

69,978.00

69,978.00 เฉพาะเจาะจง

12175 ผงหมึกถ่ายเอกสาร IR7105 จานวน 20 หลอด

74,900.00

74,900.00 เฉพาะเจาะจง

12176 ดินปลูกต้นไม้ 50 ถุง

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไม้เมือง การ์เด้น

PR0500063100041

15/10/2562

-

-

12177 จ้างปั๊มกุญแจห้องทางาน 6 ดอก

190.00

190.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกมล การกุญแจ

PR0500063100034

15/10/2562

-

-

12178 ค่าซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ 1 งาน

76,237.50

76,237.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PO0500063100009

16/10/2562

-

-

12179 ขอซือ้ วัสดุไฟฟ้า จานวน 6 รายการ

49,669.40

49,669.40 เฉพาะเจาะจง

18/10/2562

-

-

12180 ค่าแฟ้มจานวน 87 แฟ้ม

609.00

609.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
PO0500063100010
แลนด์) จากัด
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0500063100046

17/10/2562

-

-

12181 ค่าถ่ายเอกสาร จานวน 87 ชุด

800.40

870.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอัญชลีพร สุขสุวรรณพร

PR0500063100046

18/10/2562

-

-

23,272.50

23,272.50 เฉพาะเจาะจง

PO0500063100011

18/10/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์) จากัด
ร้านข้าวหลามแม่ไข่

PR0500063100043

16/10/2562

-

-

12182 ขอซือ้ วัสดุประปา 3 รายการ
12183 ค่าของที่ระลึกโครงการดูงานนิสิต
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12184 ขอเปลีย่ นสลิงฉุดลิฟท์ จานวน 5 เส้น

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
96,300.00
96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จากัด PO0500063100013 22/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

12185 สังคมวิทยาเช่ารถตู้ 2 คัน

4,800.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายโสภณ คิดดี

PR0500063100054

22/10/2562

-

-

12186
12187
12188
12189
12190
12191

4,200.00
3,300.00
2,550.00
2,000.00
1,000.00
3,000.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง
3,300.00 เฉพาะเจาะจง
2,550.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอรรถพล พงษ์มณี
ชมรมรถโดยสาร เกาะเสม็ด
นางลูกน้า วิมุติ
นายประกิจ ท้วมพงษ์

PR0600063100007
PR0600063100011
PR0600063100012
PR0600063100017
PR0600063100025
PR0600063100027

3/10/2019
4/10/2019
4/10/2019
8/10/2019
8/10/2019
8/10/2019

-

-

28,890.00
61,200.00
21,400.00

28,890.00 เฉพาะเจาะจง
61,200.00 เฉพาะเจาะจง
21,400.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600063100018
PO0600063100001
PO0600063100003

8/10/2019
8/10/2019
9/10/2019

-

-

62,370.00

62,370.00 เฉพาะเจาะจง

PO0600063100002

9/10/2019

-

-

9,480.20

9,480.20 เฉพาะเจาะจง

บจก.เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จากัด

PR0600063100048

10/10/2019

-

-

12197 ขออนุมัติจ้างเหมาบารุงรักษาเครือ่ งสารองไฟฟ้า
อัตโนมัติ (UPS)
12198 วัสดุ

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง

PO0600063100008

10/10/2019

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ภาคภูมิโปรเฟสชั่นนัล โปร
ดักส์ จากัด
ร้านเกษม ไดนาโม

PR0600063100054

11/10/2019

-

-

12199 วัสดุอื่นๆ

47,080.00

47,080.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR0600063100055

15/10/2019

-

-

12200 วัสดุอื่นๆ

48,150.00

48,150.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์ PR0600063100056
เทรด

15/10/2019

-

-

12192
12193
12194
12195
12196

จ้างเหมาบริการ
ค่าเช่ารถยนต์
ค่าเช่ารถยนต์
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
ขออนุมัติซอื้
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ ไป-กลับ ม.บูรพา-จ.
สมุทรสาคร
ค่าเช่าทรัพย์สิน
ขออนุมัติเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 5 เครือ่ ง
ขออนุมัติจ้างเหมาบารุงรักษาลิฟต์อาคารสิรินธรและ
อาคารฟิสิกส์
ขออนุมัติจ้างเหมาบารุงรักษาลิฟต์อาคารวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ
วัสดุวิทยาศาสตร์

ร้านโชคถาวร (แป้น)
นายประกิจ ท้วมพงษ์

หน ้า 1035

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12201 วัสดุอื่นๆ

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
8,200.00

12202 วัสดุอื่นๆ
12203 ค่าซ่อมแซม

8,200.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
วินเทค พริน้
PR0600063100062
15/10/2019
-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชลบุรีการพิมพ์

PR0600063100057

15/10/2019

-

-

2,840.00

2,840.00 เฉพาะเจาะจง

อู่ ช่างโจ

PR0600063100066

15/10/2019

-

-

11,449.00

11,449.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0600063100076

16/10/2019

-

-

9,510.00

9,510.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.วงศ์ทรายทอง, ร้านกฤษณ์
PR0600063100077
อิเลคทริค, ร้านกุญแจทอง, ไพฑูรย์
มอเตอร์, ร้านไถ่เส็ง, กมล การกุญแจ,
แสนสุขกราฟฟิค

16/10/2019

-

-

300

300 เฉพาะเจาะจง

นางขวัญรุง่ คชวัฒน์

PR0600063100072

16/10/2019

-

-

12207 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ จานวน 39 รายการ

5,635.00

5,635.00 เฉพาะเจาะจง

อารยะรุง่ เจริญกิจการเกษตร, นาย PR0600063100075
กิตติพันธ์,ร้านศ.ประภัสสร, ร้านปลา
อารี,คุณดวงฤดี,น้าดืม่ บ้านและสวน,
บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

16/10/2019

-

-

12208 ของที่ระลึก

1,000.00

1,000.00 คัดเลือก

ร้านมารดา

PR0600063100070

16/10/2019

-

-

12209 วัสดุวิทยาศาสตร์

6,227.40

6,227.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด

PR0600063100074

16/10/2019

-

-

12210 ขออนุมัติจ้างซักผ้าเช็ดมือ (สาหรับการเรียนปฏิบัติการ)

2,418.00

2,418.00 เฉพาะเจาะจง

นางนวพร พงษ์ไพโรจน์

PR0600063100069

16/10/2019

-

-

12211 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 4 รายการ

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600063100068

16/10/2019

-

-

12204 ค่าซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ
12205 วัสดุอื่น

12206 ค่าจ้างเหมาบริการ

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

หน ้า 1036

ข้อเสนอแนะ
-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12212 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์ - ออสซิโลสโคป 50 MHz
(oscilloscope 50 MHz) จานวน 6 ชุด
12213 ขออนุมัตุอวั
ิซื สดุ 3 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
96,974.10

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

96,974.10 เฉพาะเจาะจง

1,174.00

1,174.00 เฉพาะเจาะจง

24,140.00

24,140.00 เฉพาะเจาะจง

12215 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ พร้อมถัง

2,100.00

12216 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ จานวน 4 รายการ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จากัด
PO0600063100010 17/10/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0600063100067
, น้าดืม่ บ้านและสวน
นิวทาวน์ เทคนิค
PR0600063100080

16/10/2019

-

-

17/10/2019

-

-

2,100.00 เฉพาะเจาะจง

น้าดืม่ บ้านและสวน

PR0600063100073

17/10/2019

-

-

1,441.00

1,441.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์ ม.บูรพา

PR0600063100083

17/10/2019

-

-

12217 ค่าพิมพ์โปเตอร์

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0600063100079

17/10/2019

-

-

12218 ค่าถ่ายเอกสาร

1,763.00

1,763.00 เฉพาะเจาะจง

นางภาณภัช แสงพันตา

PR0600063100085

17/10/2019

-

-

33,550.92

33,550.92 เฉพาะเจาะจง

PR0600063100081

17/10/2019

-

-

10,978.20

10,978.20 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส. ซายน์
อุปกรณ์เคมี
บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จากัด

PR0600063100104

18/10/2019

-

-

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0600063100096

18/10/2019

-

-

16,403.10

16,403.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด

PR0600063100105

18/10/2019

-

-

12223 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-หมึกเครือ่ งพิมพ์ Hp Officget
G55 ดา
12224 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-ไข่ไรน้าเค็ม

1,750.00

1,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600063100103

18/10/2019

-

-

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านท้ายตลาดการเกษตร

PR0600063100098

18/10/2019

-

-

12225 ขออนุมัตุอม-เครื
ิซ่
อ่ งกรองน้าบริสุทธิ์

9,095.00

9,095.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จากัด

PR0600063100107

18/10/2019

-

-

12214 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 6 รายการ (หมึกพิมพ์)

12219 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 11 รายการ (สารเคมี + อาหาร
เลีย้ งเชื้อ)
12220 ขออนุมัติซอื้ Lab gown แขนสัน้ /ตัวยาว จานวน 27 ชิ้น
12221 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ-หมึกพิมพ์เลเซอร์ Hp 78 A
12222 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-จานวน 10 รายการ

หน ้า 1037

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12226 ค่าซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
17,655.00

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

17,655.00 เฉพาะเจาะจง

12227 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ

1,498.00

1,498.00 เฉพาะเจาะจง

12228 วัสดุวิทยาศาสตร์ 11 รายการ

17,601.50

17,601.50 เฉพาะเจาะจง

12229 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ

3,028.10

12230 หมึกเครือ่ งพิมพ์

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
นิวทาวน์ เทคนิค
PO0600063100019 31/10/2019
-

-

PR0600063100097

18/10/2019

-

-

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จากัด PR0600063100095

18/10/2019

-

-

3,028.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จากัด

PR0600063100094

18/10/2019

-

-

3,060.00

3,060.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600063100099

18/10/2019

-

-

12231 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ

39,700.00

39,700.00 เฉพาะเจาะจง

นางธัญยธรณ์ บุณยศิรินุรักษ์

PR0600063100113

21/10/2019

-

-

12232 ขออนุมัติซ่อม-เครือ่ งดูดปล่อยสารละลาย

12,500.01

12,500.01 เฉพาะเจาะจง

PO0600063100012

21/10/2019

-

-

12233 ขออนุมัติซ่อม-เครือ่ ง YSI

36,166.00

36,166.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล คาลิเบรชั่น
แอนด์ เซอร์วิส จากัด
บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จากัด

PO0600063100013

21/10/2019

-

-

12234 ค่าเช่ารถยนต์

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายประกิจ ท้วมพงษ์

PR0600063100115

22/10/2019

-

-

12235 ขออนุมัติจ้างเหมาเช่ารถตู้ ไป-กลับ (ม.บูรพา - สหกรณ์
โคนมบ้านบึง จากัด)
12236 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์ สาหรับการเรียนการสอน
รายวิชา ว33323 ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
12237 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์ สาหรับการเรียนการสอน
รายวิชา ว33343 จุลชีววิทยาเบื้องต้น (AP)
12238 ค่าของที่ระลึก

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง

นายประกิจ ท้วมพงษ์

PR0600063100125

24/10/2019

-

-

47,481.25

47,481.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โพลีซายน์ เซอร์วิส จากัด

PR0600063100127

25/10/2019

-

-

5,847.55

5,847.55 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โพลีซายน์ เซอร์วิส จากัด

PR0600063100129

25/10/2019

-

-

720

720 เฉพาะเจาะจง

ร้านคุ้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0600063100130

28/10/2019

-

-

65,000.00

65,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ เสียงสังข์

30/10/2019

-

-

12239 ปรับปรุง

บริษัท ธีระเทรดดิง้ จากัด

ข้อเสนอแนะ

หน ้า 1038

PO0600063100017

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12241 วัสดุ

3,735.00

3,735.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ PO0600063100016 30/10/2019
ไทย) จากัด
นายไพรเดช สุทธิเรือง
PR0600063100155
31/10/2019
-

12242 น้าดืม่

7,070.00

7,070.00 เฉพาะเจาะจง

น้าดืม่ บ้านและสวน

PR0600063100153

31/10/2019

-

-

14,300.00

14,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600063100156

31/10/2019

-

-

5,644.00

5,644.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0600063100154

31/10/2019

-

-

12245 ซ่อมกล้องวงจรปิด

10,528.80

10,528.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สิริ ออโตเมติก ซิสเต็ม จากัด PO0600063100018

31/10/2019

-

-

12246 จ้างเหมาบริการผูป้ ฏิบัติงานด้านการสอบเทียบ
เครือ่ งมือวัด ศูนย์สอบเทียบฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตัง้ แต่วันที่ 1 ต.ค.62 ถึง 30 ธ.ค.62 รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการจัดจ้าง

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอมรเทพ จูสวัสดิ์

PR0700063100001

1/10/2562

-

-

12247 ขออนุมัติสงั่ จ้างเหมาบริการบุคคลผูป้ ฏิบัติงานตาแหน่ง
วิศวกรผูช้ ่วย โรงเรียนศรียานุสรณ์
12248 ขออนุมัติสงั่ จ้างเหมาบริการบุคคลผูป้ ฏิบัติงานตาแหน่ง
วิศวกรผูช้ ่วย โรงเรียนชลกันยานุกูล
12249 ขออนุมัติสงั่ จ้างเหมาบริการบุคคลผูป้ ฏิบัติงานตาแหน่ง
วิศวกรผูช้ ่วย วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
ชลบุรี
12250 ขออนุมัติสงั่ จ้างเหมาบริการบุคคลผูป้ ฏิบัติงานตาแหน่ง
วิศวกรผูช้ ่วย โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
12251 ขออนุมัติสงั่ จ้างเหมาบริการบุคคลผูป้ ฏิบัติงานตาแหน่ง
วิศวกรผูช้ ่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายฐิติคุณ พระกลาง

PR0700063100017

1/10/2562

-

-

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวรวิทย์ เฟื่องน้อย

PR0700063100016

1/10/2562

-

-

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวรวุฒิ หมีคา

PR0700063100014

1/10/2562

-

-

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุนทรี ใจคง

PR0700063100021

1/10/2562

-

-

72,000.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. เสาวลักษณ์ อ่อนนอก

PR0700063100018

1/10/2562

-

-

12240 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์ - เครือ่ งชั่งทศนิยม 2 ตาแหน่ง

12243 ซ่อมคอมพิวเตอร์
12244 วัสดุอื่นๆ

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
29,960.00

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

29,960.00 เฉพาะเจาะจง

หน ้า 1039

ข้อเสนอแนะ
-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12252 ขออนุมัติสงั่ จ้างเหมาบริการบุคคลผูป้ ฏิบัติงานตาแหน่ง
วิศวกรผูช้ ่วย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
12253 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนเบญจมราช
รังสฤษฎิ์ 2 จ.ฉะเชิงเทรา จานวน 2 คัน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
18,000.00
18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย ปล้องเงิน
PR0700063100013
1/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700063100003

1/10/2562

-

-

12254 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.
จันทบุรี จานวน 2 คัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700063100002

1/10/2562

-

-

12255 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.
ระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700063100010

1/10/2562

-

-

12256 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
หอวังนนทบุรี จ.นนทบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700063100007

1/10/2562

-

-

12257 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - โรงเรียนชิตใจชื่น จ.
ปราจีนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700063100005

1/10/2562

-

-

หน ้า 1040

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12258 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - วิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์ชลบุรี จ.ชลบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี
PR0700063100006
1/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

12259 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จ.
สระแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700063100008

1/10/2562

-

-

12260 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จ.
จันทบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700063100009

1/10/2562

-

-

12261 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าบริการบารุงรักษาและดูแลลิฟท์ ฟูจิ
เทค ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์
12262 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จ.
สระแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

65,484.00

65,484.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

PR0700063100032

1/10/2562

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700063100025

3/10/2562

-

-

12263 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ,น้ามัน
แก๊สโซฮอล์95,น้ามันเบนซินธรรมดา,น้ามันดีเซล
ประจาเดือนตุลาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการซือ้ แนบ

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR0700063100029

7/10/2562

-

-

12264 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันเบนซินธรรมดา ประจาเดือน
ตุลาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการซือ้ แนบ

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ธิดามหานคร

PR0700063100030

7/10/2562

-

-

หน ้า 1041

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12265 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบารุงรักษา สาหรับลิฟท์ ตัวที่
1ซ่อมแซมไมโครสวิทซ์(ใบพาย) 2 ตัว,สายเซฟตี้ 2 เส้น
,สวิทซ์ AUTO 1 ตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ
12266 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - สทอภ. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 จานวน 2 คัน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,237.65
5,237.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จากัด
PR0700063100031
7/10/2562
-

4,400.00

4,400.00 เฉพาะเจาะจง

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

12268 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - สทอภ. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 จานวน 2 คัน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

4,400.00

4,400.00 เฉพาะเจาะจง

12269 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - จ.เชียงใหม่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

12270 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันเชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ

3,000.00

12271 เพื่อขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ จานวน1 คัน
ดังเอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

9,500.00

12267 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ ใน
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 และวันที่ 24 ตุลาคม 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

นายศุภพล ภู่ศรี

ข้อเสนอแนะ
-

PR0700063100040

8/10/2562

-

-

สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ PR0700063100039
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

8/10/2562

-

-

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700063100042

8/10/2562

-

-

บริษัท ดีดีนิว อินเตอร์เซอร์วิส จากัด PR0700063100038

8/10/2562

-

-

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จากัด

PR0700063100047

9/10/2562

-

-

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ต้นข้าว บริการ

PR0700063100053

10/10/2562

-

-

หน ้า 1042

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12272 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 11,123 แผ่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ
12273 ขออนุมัติจัดจ้างเปลีย่ นอะไหล่ HP Drum (ลูกดรัม)
เครือ่ งพิมพ์ HP Laserjet M227 fdw ตามรายละเอียด
เอกสารแนบ
12274 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าเช่าเหมายานพาหนะ รถบัส ไปกลับ ระหว่าง ม.บูรพา ไปยัง พิพิธภัณฑ์สเปซ อินสไป
เรียม และบริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีย์ จากัด
12275 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ จานวน 5 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การซือ้ แนบ
12276 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุรันนิ่งนัมเบอร์ Max 6 หลัก,เชือก
ฟาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการซือ้ แนบ
12277 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุผ้าสีแดงเลือดหมู คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การซือ้ แนบ
12278 ขออนุมัติจัดจ้างทาบล็อคสาหรับสกรีน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ
12279 เพื่อขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุปลัก๊ ไฟ บล็อกลอยและอื่นๆดัง
เอกสารเเนบภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
12280 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุของที่ระลึก จานวน 6 ชุด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การซือ้ แนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,226.74
4,226.74 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี
PR0700063100079
11/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0700063100082

15/10/2562

-

-

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ

PR0700063100087

16/10/2562

-

-

4,480.00

4,480.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค

PR0700063100093

17/10/2562

-

-

11,064.00

11,064.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช

PR0700063100095

17/10/2562

-

-

674.10

674.10 เฉพาะเจาะจง

ร้านพอใจพานิช

PR0700063100090

17/10/2562

-

-

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสินสปอร์ต

PR0700063100094

17/10/2562

-

-

6,805.00

6,805.00 เฉพาะเจาะจง

นายอภิวัฒน์ ภูษา

PR0700063100098

18/10/2562

-

-

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไทยเบญจรงค์

PR0700063100103

22/10/2562

-

-
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12281 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเครือ่ งปริน้ เตอร์ HP
MFC-570dw S/N CNB9H6H8M4 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,070.00
1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ PR0700063100108
24/10/2562
จากัด

ข้อเสนอแนะ
-

12282 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุจานวน 9 รายการ คือ (แท่น
Pop-Up+กระดาษโน้ต, ซองเอกสาร A4 ขาว, รางปลัก๊
(มอก.) 2 ช่อง+2USB3, กระดาษชาระ (แพ็ค32ม้วน),
กล่องพลาสติกอเนกประสงค์ ฯลฯ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการจัดซือ้

4,902.99

4,902.99 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0700063100112

25/10/2562

-

-

12283 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถยนต์ไปกลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา-โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอน
เวนชั่น กรุงเทพฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700063100111

25/10/2562

-

-

12284 ขออนุมัติจัดซือ้ Air Zero Grade Oxygen 2.1+1%
และ Carbon Dioxide Industrial Grade Purity
99.5% รวมจานวน 2 รายการ
12285 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้าทิ้ง
ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จานวน 1 รายการ
12286 ขอเสนอจ้างเหมาบริการป้องกันกาจัดปลวกและหนู
เพื่อให้อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 ปราศจากปลวก
และหนูที่ทาลายอาคารและเอกสาร ประจาปี
งบประมาณ 2563

3,294.53

3,294.53 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

PR0700063100116

30/10/2562

-

-

3,477.50

3,477.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี เค พาวเวอร์เทค จากัด PR0700063100115

30/10/2562

-

-

87,780.00

87,780.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009)
จากัด

PO0900063100001

8/10/2562

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ

PR0900063100013

9/10/2562

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

PR0900063100025

16/10/2562

-

-

12287 ขอเสนอเช่าเครือ่ งเสียงพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล เพื่อใช้
ขยายเสียงกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการกีฬาศึกษาสัมพันธ์
ในวันที่ 15-26 ต.ค. 62
12288 ขอเสนอจัดซือ้ โต๊ะพับเอนกประสงค์ เพื่อสาหรับใช้ใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์
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12289 ขอเสนอจัดซือ้ โทรศัพท์ไร้สาย เพื่อสาหรับใช้ในการ
ติดต่อประสานงานของฝ่ายพัฒนานิสิตและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เนื่องจากของเดิมชารุด
12290 ขอเสนอจัดซือ้ โทรศัพท์ไร้สาย เพื่อสาหรับใช้ในการ
ติดต่อประสานงานของภาควิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา เนื่องจากของเดิมชารุด
12291 ขอเสนอจ้างซ่อมระบบชุดไมค์โครโฟน ห้องประชุม
QS1-203 เนื่องจากไมค์โครโฟนดับ ไม่ติด ใช้งานไม่ได้
จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,199.00
1,199.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR0900063100023
16/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

2,398.00

2,398.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0900063100024

16/10/2562

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายยุทธภูมิ ปานสวัสดิ์

PR0900063100030

18/10/2562

-

-

12292 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศห้องช่างเทคนิค ห้อง
สโมสรชั้น1 และห้อง สนง.คณบดีชั้น2 เนื่องจากห้อง
ช่างเทคนิคอุณหภูมิลดลงเย็นจัด ห้องสโมสรแอร์เสียง
ดังมาก และแอร์ สนง.ชั้น2 ไม่มีความเย็นมีแต่ลมร้อน
ออกมา จาเป็นต้องซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ

5,146.70

5,146.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900063100029

18/10/2562

-

-

12293 ขอเสนอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์สี HP หมึกหมดไม่
สามารถพิมพ์เอกสารการประชาสัมพันธ์ และเอกสาร
อื่น ๆ ได้ จาเป็นต้องซือ้ มาเปลีย่ นให้ใช้งานได้ตามปกติ

11,700.00

11,700.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0900063100036

22/10/2562

-

-

12294 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งสารองไฟ เนื่องจากเก็บไฟไม่อยู่
แบตเตอรีเ่ สือ่ มสภาพ ที่ทางานมีไฟตกและไฟดับบ่อย
จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายยุทธภูมิ ปานสวัสดิ์

PR0900063100035

22/10/2562

-

-

47,000.00

47,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด

PR0900063100034

22/10/2562

-

-

12295 ขอเสนอจัดซือ้ เครือ่ งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เพื่อสาหรับ
ใช้ในห้องประชุม 407 ภาควิชาการจัดการเรียนรูแ้ ละ
ห้องภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ เนื่องจาก
ของเดิมชารุดใช้งานไม่ได้
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12296 ขอเสนอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ เครือ่ งคณบดี เนื่องจาก
หมึกหมด สาหรับใช้พิมพ์เอกสารราชการต่าง ๆ
จาเป็นต้องซือ้ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,400.00
2,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
PR0900063100037
24/10/2562
-

12297 จัดจ้างเหมาบริการตรวจเช็คเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า จานวน
2 เครือ่ ง

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง

12298 ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันกาจัดปลวกอาคารสานัก
คอมพิวเตอร์ จานวน 12 งวด

57,600.00

57,600.00 เฉพาะเจาะจง

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง

สะสม ราคาที่ตกลงฯ 900.00 บาท

3,430.00

3,430.00 เฉพาะเจาะจง

492.20

492.20 เฉพาะเจาะจง

12302 จัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสาหรับงานกราฟฟิค
จานวน 1 เครือ่ ง
12303 ขออนมัติเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 8 เครือ่ ง

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง

96,000.00

12304 ขออนุมัติเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล
จานวน 11 เครือ่ ง
12305 ขออนุมัติบริการบารุงรักษาและแก้ไขลิฟท์

12299 จัดซือ้ วัสดุไฟฟ้า จานวน 1 รายการ
12300 จัดซือ้ น้าดืม่ จานวน 98 ถัง
12301 จัดซือ้ วัสดุประปา จานวน 3 รายการ

12306 ขออนุมัติซอื้ น้ามันเดินเอกสาร

บริษัท นาย เทคนิค แอนด์ ซัพพลาย PO1200063100002
จากัด ราคาที่ตกลงฯ 42,800.00
บาท
บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) PO1200063100001
จากัด ราคาที่ตกลงฯ 57,600.00 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

7/10/2019

-

-

7/10/2019

-

-

PR1200063100024

24/10/2019

-

-

PR1200063100022

24/10/2019

-

-

PR1200063100023

24/10/2019

-

-

PO1200063100008

30/10/2019

-

-

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน ราคาที่ตก
ลงฯ 3,430.00 บาท
ร้ายไถ่เส็ง
ราคาที่
ตกลงฯ 492.20 บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงฯ 35,000.00 บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO1600063100008

1/10/2019

-

-

88,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO1600063100007

1/10/2019

-

-

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จากัด PO1600063100009

1/10/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร

1/10/2019

-

-
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12307 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถตู้

12308 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
10,000.00
8,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง และ PR1600063100019
1/10/2019
บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จากัด
2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

41,500.00

41,500.00 เฉพาะเจาะจง

12310 ขออนุมัติซอื้ วัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมหลังคาชั้น 9

5,000.00

12311 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการช่อมแซมหลังคาชั้น 9

-

PR1600063100004

1/10/2019

-

-

2/10/2019

-

-

4,640.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ PR1600063100010
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
ร้านไถ่เส็ง
PR1600063100015

7/10/2019

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายประสิทธิ์ ทัศเทียม

PR1600063100014

7/10/2019

-

-

12312 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ รับส่ง อาจารย์สอน ป. โท อ.
กมลชนก วันที่ 19 ต.ค.62
12313 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตัดหญ้า

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายเสน่ห์ นุชพันธ์

PR1600063100031

15/10/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายประสิทธิ์ ทัศเทียม

PR1600063100048

17/10/2019

-

-

12314 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจานวน 3 รายการ

1,555.00

1,555.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR1600063100049

17/10/2019

-

-

12315 ขออนุมัติซอื้ หมึกปริน้ เตอร์K404S

13,096.80

13,096.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จากัด

PR1600063100050

17/10/2019

-

-

12316 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600063100053

21/10/2019

-

-

12317 ค่าจ้างเหมารถรับส่ง อ.พิเศษ สอน ป.โท อาจารย์กมล
ชนก วันที่ 26 ต.ค. 62

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายเสน่ห์ นุชพันธ์

21/10/2019

-

-

12309 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจติดตามระบบISO9001
ครัง้ ที่ 1

นายเสน่ห์ นุชพันธ์

ข้อเสนอแนะ

หน ้า 1047

PR1600063100056

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12318 ค่าจ้างเหมารถบัส โครงการศึกษาดูงานสัมมนาทางโลจิ
สติกส์และการค้าระหว่างประเทศในพื้นที่ตะวันออก
บริษัท นามยง เทอร์มินอล จากัด และ สานักงาน
ศุลกากรตรวจสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันทื่ 25
ตุลาคม พ.ศ.2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
14,000.00
14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์
PR1600063100055
21/10/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

12319 โครงการ Seaman Games ประจาปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 3 พ.ย. 62 (ค่าเช่าเครือ่ งเสียงและดนตรี)

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน

PR1600063100062

24/10/2019

-

-

12320 โครงการ Seaman Games ประจาปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 3 พ.ย. 62 (ค่าป้ายไวนิล)
12321 โครงการ Seaman Games ประจาปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 3 พ.ย. 62 ( ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทาความสะอาด)

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน

PR1600063100061

24/10/2019

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

นางมานพ แก้วมณี

PR1600063100059

24/10/2019

-

-

12322 โครงการศึกษาดูงาน บจก. เคอรีส่ ยามซีพอร์ต และ
บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล
(ค่ารถบัส จานวน 2 คัน)
12323 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถตูค้ ณะฯ

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายลือชา สมวิทย์

PR1600063100078

25/10/2019

-

-

10,000.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง และ PR1600063100077
บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จากัด

25/10/2019

-

-

12324 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มปกแข็งงานนิพนธ์

12,780.00

12,780.00 เฉพาะเจาะจง

นางบุญญรัตน์ ตุน่ มะโรง

PR1700063100013

16/10/2019

-

-

12325 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมาทาความสะอาด

58,419.86

58,419.86 เฉพาะเจาะจง

PO1700063100001

29/10/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

PR1800063100003

7/10/2019

-

-

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ประกอบทรัพย์
คลีน เซอร์วิส
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด/
เสนอราคา 1,100 บาท

PR1800063100004

7/10/2019

-

-

12326 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน
10/2563
12327 ขออนุมัติเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

หน ้า 1048

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12328 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (สารวจพื้นที่จัด
โครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม ''BUU Sport Science
Care'' ครัง้ ที่ 4 ประจาปี 2562)
12329 ขออนุมัติจ้างจัดทาเอกสารประกอบการนาเสนอ (Book
of Abstract) (โครงการการนาเสนอผลการศึกษา
โครงงานเฉพาะเรือ่ งทางวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
และการกีฬาประจาปีการศึกษา 2562)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,800.00
3,800.00 เฉพาะเจาะจง อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต/
PR1800063100006
8/10/2019
เสนอราคา 3,800 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายคาสวย โคตรศรีเมือง/เสนอราคา PR1800063100010
4,500 บาท

15/10/2019

-

-

12330 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณ์ (โครงการ ''รายวิชา
85349259 โครงงานเฉพาะเรือ่ ง'' ประจาปีการศึกษา
2562)
12331 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณ์ (โครงการ ''รายวิชา
85349259 โครงงานเฉพาะเรือ่ ง'' ประจาปีการศึกษา
2562)
12332 ขออนุมัติจ้างจัดทาแบบประเมินและคูม่ ืออาจารย์พี่เลีย้ ง

1,960.00

1,960.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสอาดพานิช/เสนอราคา 1,960
บาท

PR1800063100013

17/10/2019

-

-

2,708.00

2,708.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด/
เสนอราคา 2,708 บาท

PR1800063100011

17/10/2019

-

-

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

17/10/2019

-

-

12333 ขออนุมัติจัดซือ้ ขนมของรางวัล (โครงการแข่งขันกีฬาสี
Sport Science Game ''SPORTMANSHIP'' ประจาปี
การศึกษา 2562)
12334 ขออนุมัติจ้างจัดทาป้ายการแข่งขัน (โครงการแข่งขัน
กีฬาสี Sport Science Game ''SPORTMANSHIP''
ประจาปีการศึกษา 2562)
12335 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการฝึกภาคปฏิบัติ
รายวิชา 85335159 กลุม่ กีฬายิงเป้า)
12336 ขออนุมัติจ้างเหมาบารุงรักษาและแก้ไขลิฟต์โดยสาร
อาคารสหศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 9,900 PR1800063100014
บาท
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
PR1800063100017
(มหาชน)/เสนอราคา 3,319บาท

18/10/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน PP Sign Maker & Solution/
เสนอราคา 2,500 บาท

PR1800063100015

18/10/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR1800063100021

24/10/2019

-

-

86,670.00

86,670.00 เฉพาะเจาะจง

นายวรกาญจน์ ดารงเจริญ/เสนอ
ราคา 2,000 บาท
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด/เสนอราคา
86,670 บาท

PO1800063100003

25/10/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12337 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการและบารุงรักษาเครือ่ งออก
กาลังกาย
12338 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการและบารุงรักษาเครือ่ งออก
กาลังกาย
12339 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค ภาคต้น ปี
การศึกษา 2562
12340 ขออนุมัติเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครือ่ ง เพื่อ
ใช้ในการทางานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีทางทะเล
(ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม
2563)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
44,298.00
44,298.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียริง่ แอนด์
รีครีเอชั่น เอเซีย จากัด/เสนอราคา
44,298 บาท
32,000.00
32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด/
เสอนาราคา 32,000 บาท
9,958.05
9,958.05 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา
9,958.05 บาท
8,400.00
8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PO1800063100004 25/10/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

PO1800063100005

25/10/2019

-

-

PR1800063100030

30/10/2019

-

-

PO2100063100003

11/10/2019

-

-

12341 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลงานระบบไฟฟ้าและเครือ่ งสูบน้า
ศูนย์วิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล (ตัง้ แต่วันที่ 1
ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
12342 ขออนุมัติเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครือ่ ง เพื่อ
ใช้ในการทางานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีทางทะเล
(ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม
2563)

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายบุญเลิศ เสงี่ยมโพธิ์

PO2100063100001

11/10/2019

-

-

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
จากัด

PO2100063100002

11/10/2019

-

-

12343 ขออนุมัติเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 3 เครือ่ ง เพื่อ
ใช้ในการทางานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีทางทะเล
(ระยะเวลาตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2562 )

6,300.00

6,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
จากัด

PO2100063100004

11/10/2019

-

-

12344 ขออนุมัติเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 4 เครือ่ ง เพื่อ
ใช้ในการทางานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีทางทะเล
(ระยะเวลาตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2563 )

50,400.00

50,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
จากัด

PO2100063100006

11/10/2019

-

-

หน ้า 1050

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12345 ขออนุมัติเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครือ่ ง เพื่อ
ใช้ในการทางานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีทางทะเล
(ระยะเวลาตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2563 )

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,300.00
6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
PO2100063100005 11/10/2019
จากัด

12346 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลงานด้านการสารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการปฏิบัติการใต้น้า
(Underwater Operation)สาหรับการวิจัยของคณะ
เทคโนโลยีทางทะเลและพัฒนาการดูแลรักษาอุปกรณ์
ดาน้าและสนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการใต้น้า
ของคณะเทคโนโลยีทางทะเล ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม
2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

12347 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 3 รายการ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนวิชาสัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเล

4,590.00

12348 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 7 รายการ เพื่อใช้
สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาสัตว์มีกระดูกสันหลังใน
ทะเล
12349 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 30
ตุลาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งอาจารย์ที่ปรึกษามาร่วม
ดาเนินการสอบปัญหาพิเศษนิสิตคณะเทคโนโลยีทาง
ทะเล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลม.บูรพา จ.ชลบุรี
12350 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 7 รายการ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีทาง
ทะเล

ข้อเสนอแนะ
-

นายอภิรัตน์ วรศิลป์

PO2100063100007

16/10/2019

-

-

4,590.00 เฉพาะเจาะจง

นางวรรณี ผลมณี

PR2100063100018

18/10/2019

-

-

1,523.00

1,523.00 เฉพาะเจาะจง

นางวรรณี ผลมณี

PR2100063100019

18/10/2019

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2100063100033

29/10/2019

-

-

8,479.75

8,479.75 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จากัด

PR2100063100038

30/10/2019

-

-

หน ้า 1051

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12351 ขออนุมัติจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ และเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ เพื่อนามาใช้ประกอบการ
ประชาสัมพันธ์และจัดโครงการทาบุญในวันคล้ายวันส
ถาปณาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,700.00
2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปริน๊ ท์
PR2200063100004
1/10/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

12352 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบโครงการ เพื่อนามาใช้ใน
โครงการทาบุญในวันคล้ายวันสถาปณาคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

7,690.00

7,690.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม
จากัด, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ,
ร้านตัง้ ไท้หลี, ร้านอกาลิโก, ร้านตัง้
เจียบหลี

PR2200063100003

1/10/2019

-

-

12353 ขออนุมัติจ้างเหมารถสาหรับบรรทุกสิง่ ของและรับส่ง
พระสงฆ์ จานวน 3 คัน เพื่อนามาใช้ขนส่งสิง่ ของและ
รับส่งพระสงฆ์ในโครงการทาบุญในวันคล้ายวันส
ถาปณาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสงั่น เวชประสิทธิ์

PR2200063100001

1/10/2019

-

-

12354 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและเล่มรายงาน เพื่อนามาใช้
ประกอบโครงการทาบุญในวันคล้ายวันสถาปณาคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
12355 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันที่ 3 ตุลาคม 2562
เพื่อรับ-ส่ง วิทยากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาการพัฒนา
งานวิเทศสัมพันธ์เชิงบูรณาการ
12356 ขอนุมัติซอื้ ของที่ระลึก จานวน 1 โครงการ เพื่อนามาใช้
ในโครงการสัมมนาการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์เชิง
บูรณาการ
12357 ขออนุมัติจ้างทาสติก๊ เกอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
หยาดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีการศึกษา 2562

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2200063100002

1/10/2019

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR2200063100005

2/10/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบุญเที่ยงผลไม้แปรรูป

PR2200063100006

2/10/2019

-

-

180.00

180.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไอปริน๊ ท์

PR2200063100007

7/10/2019

-

-

37,800.00

37,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
จากัด

PO2200063100001

8/10/2019

-

-

12358 ขออนุมัติเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์จานวน 3 เครือ่ ง
(ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2563) เพื่อใช้ในการทางานของบุคลากรในคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

หน ้า 1052

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12359 ขออนุมัติเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์จานวน 3 เครือ่ ง
(ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2563) เพื่อใช้ในการทางานของบุคลากรในคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
37,800.00 37,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
PO2200063100002
8/10/2019
จากัด

12360 ขออนุมัติเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์จานวน 4 เครือ่ ง และ
เช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ Notebook จานวน 1 เครือ่ ง
(ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม
2563) เพื่อใช้ในการทางานของบุคลากรในคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

62,700.00

62,700.00 เฉพาะเจาะจง

12361 ขออนุมัติซอื้ วัสดุจัดซุม้ นิทรรรศการ จานวน 1 โครงการ
เพื่อใช้ในโครงการ EBC สานศิลป์อาเซียน

4,000.00

12362 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อ
นามาใช้ในโครงการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ (Logistics
Battle) ประจาปีการศึกษา 2562
12363 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ค่าวัสดุ อุปรกรณ์ เพื่อ
นามาใช้ในโครงการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ (Logistics
Battle) ประจาปีการศึกษา 2562
12364 ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์ประกอบโครงการ เพื่อใช้
ในโครงการพัฒนากิจกรรมกีฬาของคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์
12365 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก จานวน 1 โครงการ เพื่อใช้เป็น
ของที่ระลึกสาหรับวิทยากรเพื่อใช้ในโครงการLBT DAY
ประจาปีการศึกษา 2562

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
จากัด

ข้อเสนอแนะ
-

PO2200063100003

8/10/2019

-

-

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ริษัท อมร จันทบุรี จากัด, ร้านจง
PR2200063100021
วิบูลย์, ร้านโฆสิตวิทยา, บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด, บริษัท
ซี อาร์ ไทวัสดุ จากัด

9/10/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

โรงพิมพ์จิรเมธ

PR2200063100023

11/10/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านผึง้ น้อย

PR2200063100024

11/10/2019

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

15/10/2019

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน จ.เจริญพาณิชย์, ท่าใหม่ค้าวัสดุ, PR2200063100035
ร้านผึง้ น้อย, ร้านอกาลิโก, ร้าน 20
บาท, ร้านคุณฝ้ายค้าผ้า
ร้านบุญเที่ยงผลไม้แปรรูป
PR2200063100040

16/10/2019

-

-

หน ้า 1053

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12366 ขออนุมัติจ้างทาสือ่ ประชาสัมพันธ์เพื่อใช้เป็นวัสดุ
ประกอบโครงการ การแสดงผลงานนิสิตในโครงการLBT
DAY ประจาปีการศึกษา 2562
12367 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้เป็นวัสดุประกอบ
โครงการการแสดงผลงานนิสิตในโครงการ LBT DAY
ประจาปีการศึกษา 2562
12368 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบโครงการ เพื่อใช้เป็นวัสดุ
ประกอบโครงการแสดงผลงานนิสิตในโครงการ LBT
DAY ประจาปีการศึกษา 2562
12369 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึกสาหรับมอบให้วิทยากร เพื่อใช้
ในโครงการ ''ศึกษาดูงานการค้าชายแดน ด่านไทยกัมพูชา''
12370 ขออนุมัติจ้างทาสติกเกอร์ จานวน 2 รายการ เพื่อ
ประกอบการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,750.00
1,750.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ, ร้านไอปริน๊ ท์
PR2200063100043
16/10/2019
-

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

7,700.00

7,700.00 เฉพาะเจาะจง

2,000.00

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

ข้อเสนอแนะ
-

PR2200063100042

16/10/2019

-

-

16/10/2019

-

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านท่าใหม่เสาเข็ม,ร้านไอปริน๊ ท์,ร้าน PR2200063100044
ผึง้ น้อย,ร้านโฆสิตวิทยา และโรงพิมพ์
จิรเมธ
ร้านบุญเที่ยงผลไม้แปรรูป
PR2200063100049

21/10/2019

-

-

3,800.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านไอปริน๊ ท์

PR2200063100052

22/10/2019

-

-

12371 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึกจานวน 1 โครงการ เพื่อ
ประกอบการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

3,000.00

เฉพาะเจาะจง

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินจันทบุรี

PR2200063100051

22/10/2019

-

-

12372 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก จานวน 1 โครงการ เพื่อมอบ
ให้กับวิทยากรในโครงการศึกษาดูงานของนิสิตสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 4
12373 ขออนุมัติซอื้ กระเช้าของที่ระลึก จานวน 1 โครงการ
เพื่อเป็นของที่ระลึกขอบคุณ ดร.รัฐวิทย์ ตัง้ เกียรติพชร
นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชา จันทบุรี ที่คอยสนับสนุนให้คาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ กับคณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

1,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบุญเที่ยงผลไม้แปรรูป

PR2200063100063

30/10/2019

-

-

1,000.00

เฉพาะเจาะจง

วิสหกิจชุมชนกลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
เขาบายศรี
อาเภอท่าใหม่

PR2200063100064

30/10/2019

-

-

หน ้า 1054

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12374 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการทาความสะอาด และดูแลสวน
และต้นไม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 งาน (7 วัน)
12375 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ถังใส 23 ถัง สาหรับบริโภคภายใน
อาคาร บริการผูม้ าติดต่อราชการ คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว
12376 ขออนุมัติซอื้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ Samsung D203E
จานวน 12 ตลับ เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสารราชการ
ตามภารกิจของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
10,230.00
10,230.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชราภรณ์ โสภี
PR2400063100008
8/10/2019
-

805.00

805.00 เฉพาะเจาะจง

42,000.00

42,000.00 เฉพาะเจาะจง

12377 ขออนุมัติซอื้ วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ราชการ
ทะเบียน 1กช637 สาหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ราชการ
ในการติดต่อราชการรับ -ส่งเอกสาร

90.00

90.00 เฉพาะเจาะจง

12378 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ 1 คัน เพื่อใช้
สาหรับเดินทางนิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา สาขาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (9ตค62)
12379 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอบรม (ปากกา 150 แท่ง) สาหรับใช้ใน
โครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ความรูต้ ่อเนื่องสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี (10ตค62)

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

375.00

375.00 เฉพาะเจาะจง

12380 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารอบรม (135 ชุด/เล่ม) สาหรับ
ใช้ในโครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพื่อ
พัฒนาความรูต้ ่อเนื่องสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
(10ตค62)

2,565.00

2,565.00 เฉพาะเจาะจง

ข้อเสนอแนะ
-

นางสาวจี๊ด มณีรัตน์

PR2400063100010

8/10/2019

-

-

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PO2400063100004

8/10/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR2400063100012

8/10/2019

-

-

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR2400063100015

9/10/2019

-

-

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PW630009

9/10/2019

-

-

นายธนเสฎฐ์ ภัทรโกมลเลิศ

PW630010

9/10/2019

-

-

หน ้า 1055

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12381 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอบรม (กระเป๋า 110 ใบ) สาหรับใช้ใน
โครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ความรูต้ ่อเนื่องสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี (10ตค62)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,750.00
2,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเนี่ยน สตาร์
PW630011
9/10/2019
-

12382 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ 1 คัน เพื่อใช้
สาหรับเดินทาง ในโครงการบริการวิชาการ โครงการจัด
อบรมเพื่อพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องสาหรับผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชี (10ตค62)

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงศ์พันธุ์ วุฒิปัญญารัตนกุล

PW630012

12383 ขออนุมัติจ้างทาป้ายไวนิล 5 ผืน โครงการศึกษา
ศักยภาพเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของแหล่ง
ท่องเที่ยวยัง่ ยืนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ภายใต้
Competence Centre on Innovative Sustainable
Tourism Management(17-27ตค62)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านหนึ่งศิลป์

12384 ขออนุมัติซอื้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ Samsung D203E
จานวน 3 ตลับ เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสารในโครงการ
พัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมกับ
สถาบันการศึกษาและผูป้ ระกอบการชั้นนาของโลกและ
ของประเทศ : การพัฒนาหลักสูตร E-Commerce(7
ตค62-31มีค63)

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

12385 ขออนุมัติซอื้ กระเป๋า 500 ใบ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ในโครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาและ
ผูป้ ระกอบการชั้นนาของโลกและของประเทศ : การ
พัฒนาหลักสูตร E-Commerce(7ตค62-31มีค63)

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ข้อเสนอแนะ
-

9/10/2019

-

-

PR2400063100023

16/10/2019

-

-

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR2400063100025

16/10/2019

-

-

ร้านยูเนี่ยน สตาร์

PR2400063100028

16/10/2019

-

-

หน ้า 1056

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12386 ขออนุมัติจ้างทาสมุด 500เล่ม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ในโครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาและ
ผูป้ ระกอบการชั้นนาของโลกและของประเทศ : การ
พัฒนาหลักสูตร E-Commerce(7ตค62-31มีค63)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
15,000.00
15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์
PR2400063100026
16/10/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

12387 ขออนุมัติซอื้ วัสดุในการจัดฝึกอบรม (วัสดุไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์) 31รายการ โครงการพัฒนาหลักสูตร
รองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมสถาบันการศึกษาและ
ผูป้ ระกอบการขั้นนาของโลกและของประเทศ : ภายใต้
หลักสูตรการถ่ายทอดความรูเ้ พื่อยกระดับกระบวนการ
ผลิตด้วยระบบอัตโนมัติสอู่ ุตสาหกรรม 4.0 (25ตค62)

11,120.00

11,120.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบูรพาทรอนิกส์

PR2400063100029

17/10/2019

-

-

12388 ขออนุมัติซอื้ วัสดุในการจัดฝึกอบรม (วัสดุไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์) 1รายการ โครงการพัฒนาหลักสูตร
รองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมสถาบันการศึกษาและ
ผูป้ ระกอบการขั้นนาของโลกและของประเทศ : ภายใต้
หลักสูตรการถ่ายทอดความรูเ้ พื่อยกระดับกระบวนการ
ผลิตด้วยระบบอัตโนมัติสอู่ ุตสาหกรรม 4.0 (25ตค62)

18,150.00

18,150.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุป๊
จากัด

PR2400063100030

17/10/2019

-

-

12389 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ถังใส 29 ถัง สาหรับบริโภคภายใน
อาคาร บริการผูม้ าติดต่อราชการ คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว
12390 ขออนุมัติซอื้ กระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่ 18 หีบ(กล่อง)
สาหรับใช้ในห้องน้าชาย-หญิง ภายในอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

1,015.00

1,015.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวจี๊ด มณีรัตน์

PR2400063100034

21/10/2019

-

-

15,569.98

15,569.98 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์ PO2400063100006
ซัพพลาย 2008

21/10/2019

-

-

หน ้า 1057

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12391 ขออนุมัติซอื้ วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ราชการ
ทะเบียน 1กช637 สาหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ราชการ
ในการติดต่อราชการรับ -ส่งเอกสาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
70.00
70.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง
PR2400063100033
21/10/2019
-

12392 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 16 รายการ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
แต่ละหลักสูตร ในโครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาและ
ผูป้ ระกอบการชั้นนาของโลกและของประเทศ : การ
พัฒนาหลักสูตร E-Commerce(7ตค62-31มีค63)

10,465.48

10,465.48 เฉพาะเจาะจง

12393 ขออนุมัติจ้างทาป้ายไวนิล 1 ผืน เพื่อประชาสัมพันธ์ใน
โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ร่วมกับสถาบันการศึกษาและผูป้ ระกอบการชั้นนาของ
โลกและของประเทศ : การพัฒนาหลักสูตร
E-Commerce

1,440.00

1,440.00 เฉพาะเจาะจง

12394 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรม (วัสดุ
6รายการ) โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาและ
ผูป้ ระกอบการชั้นนาของโลกและของประเทศ : การ
พัฒนาหลักสูตร E-Commerce (7ตค62-31มีค63)

631.00

631.00 เฉพาะเจาะจง

12395 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ (เสือ้ นยืด 115 ตัว) โครงการบริการ
วิชาการ โครงการเชื่อมโยงศรษฐกิจพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน
EEC อย่างยัง่ ยืน
12396 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ (วัสดุในการสัมมนา 19 รายการ)
โครงการบริการวิชาการ โครงการเชื่อมโยงศรษฐกิจ
พัฒนาวิถีชีวิตชุมชน EEC อย่างยัง่ ยืน

24,150.00

33,766.89

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR2400063100041

22/10/2019

-

-

ร้านหนึ่งศิลป์

PR2400063100043

24/10/2019

-

-

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR2400063100045

25/10/2019

-

-

24,150.00 เฉพาะเจาะจง

รมณ อมตธรรม

PW820025

25/10/2019

-

-

33,766.89 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PW820026

25/10/2019

-

-

หน ้า 1058

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12397 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก 3ชิ้น ในโครงการรับรองวิชาการ
เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ
Thailand Regional Business Schools Network
(TRBS NET) ครัง้ ที่ 2/2562: มุ่งสูก่ ารบริหารจัดการ
องค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ(3-4พย62)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา
PR2400063100051
28/10/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

12398 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ 2 คัน ในโครงการรับรอง
วิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้าน
บริหารธุรกิจ Thailand Regional Business Schools
Network (TRBS NET) ครัง้ ที่ 2/2562: มุ่งสูก่ าร
บริหารจัดการองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ (3-4พย62)

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR2400063100061

29/10/2019

-

-

12399 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ 2 คัน ในโครงการรับรอง
วิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้าน
บริหารธุรกิจ Thailand Regional Business Schools
Network (TRBS NET) ครัง้ ที่ 2/2562: มุ่งสูก่ าร
บริหารจัดการองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ (3-4พย62)

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR2400063100059

29/10/2019

-

-

12400 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ 1 คัน ในโครงการรับรอง
วิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้าน
บริหารธุรกิจ Thailand Regional Business Schools
Network (TRBS NET) ครัง้ ที่ 2/2562: มุ่งสูก่ าร
บริหารจัดการองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ (3-4พย62)

2,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR2400063100060

29/10/2019

-

-

12401 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทยฯ เดือนตุลาคม 2562

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายพินิต เผ่าจินดา/ เสนอราคา
4,997 บาท

PR2700063100002

1/10/2019

-

-

หน ้า 1059

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12402 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มการปฏิบัติงาน
ภายในคณะ
12403 ขออนุมัติเบิกค่าน้ามันรถรับส่งเอกสาร ประจาเดือน
ตุลาคม 2562
12404 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ ครุภัณฑ์สานักงาน (โต๊ะและเก้าอี้)
12405 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการพาหนะร่วมโครงการ
ไหว้ครูและต่อเทียนภูมิปัญญา วันที่ 24 ตุลาคม 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
9,200.00
9,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY และ
รุง่ รัตน์ แสงสุข / เสนอราคา
3,460.50 บาท
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
บาท
19,800.00
19,800.00 เฉพาะเจาะจง หกจ.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ / เสนอ
ราคา 19,800 บาท
26,000.00
26,000.00 เฉพาะเจาะจง หกจ.แชมป์มหานครทราเวล / เสนอ
ราคา 26,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR2700063100001
1/10/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR2700063100003

2/10/2019

-

-

PO2700063100001

16/10/2019

-

-

PO2700063100002

18/10/2019

-

-

12406 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR2800063100003

1/10/2019

-

-

12407 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR3300063100024

1/10/2019

-

-

12408 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสรุป
รายงานการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับส่วนงาน คณวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ต้นกล้าก๊อปปี้

PR3300063100023

1/10/2019

-

-

12409 ขออนุมัติจัดจ้างทาโปสเตอร์ จานวน 1 แผ่น เพื่อใช้
สาหรับการนาเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุม
วิชาการและนาเสนอผล 9th world Melioidosis
Congress ณ Sheraton Hanoi Hotel ระหว่างวันที่
14 -19 ตุลาคม 2562

1,000.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน PP Sing Maker & Solution
ราคาที่ตกลงจ้าง 500 บาท

PR3600063100004

7/10/2019

-

-

12410 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่งอาจารย์อนงค์ กระจ่างและอาจารย์กิตติพงษ์
มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533259 ปฏิบัติการวิทยา
เซลล์นรีเวช ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2562

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก
ลงจ้าง 500 บาท

PR3600063100012

7/10/2019

-

-

หน ้า 1060

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12411 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่งอาจารย์อนงค์ กระจ่างและอาจารย์กิตติพงษ์
มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533259 ปฏิบัติการวิทยา
เซลล์นรีเวช ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก PR3600063100011
7/10/2019
ลงจ้าง 500 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

12412 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่งอาจารย์อนงค์ กระจ่างและอาจารย์กิตติพงษ์
มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533259 ปฏิบัติการวิทยา
เซลล์นรีเวช ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก
ลงจ้าง 500 บาท

PR3600063100013

7/10/2019

-

-

12413 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่งอาจารย์อนงค์และอาจารย์กิตติพงษ์ มาสอน
รายวิชา 68533259 ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก
ลงจ้าง 500 บาท

PR3600063100015

7/10/2019

-

-

12414 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่งอาจารย์อนงค์และอาจารย์กิตติพงษ์ มาสอน
รายวิชา 68533259 ในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก
ลงจ้าง 500 บาท

PR3600063100014

7/10/2019

-

-

12415 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จานวน
1 คัน เพื่อรับ - ส่งอาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการ
ศึกษาดูงานรายวิชาชีพกายภาพบาบัดและรายวิชา
68312160 บทนาวิชาชีพกายภาพบาบัด ประจาปี
การศึกษา 2562 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์
ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผูส้ ูงอายุ สภากาชาดไทย

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพ็ญธนาทรานสปอร์ต PR3600063100006
จากัด ราคาที่เสนอ 3,000 บาท

7/10/2019

-

-

หน ้า 1061

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12416 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 7 วัน เพื่อ
รับ-ส่งอาจารย์สาขาชีวเวชสาสตร์ออกนิเทศนิสิต
โครงการนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางชีวเวชศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2562 (ช่วงที่ 3) ตัง้ แต่วันที่ 9
ตุลาคม 2562 - 1 พฤศจิกายน 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
18,100.00
18,100.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก PO3600063100001
7/10/2019
ลงจ้าง 18,100 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

12417 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อรับ
- ส่ง นพ.สิฐพงษ์ สุนทรจิต มาสอนรายวิชา 68532159
มหศัลยพยาธิวิทยา 1 ภาคเรียน 1/2562 ในวันที่ 3
ตุลาคม พ.ศ. 2562 (อ.กรรณิการณ์สารองจ่าย)

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ สุวิชาพาณิชย์ ราคาที่
เสนอ 2,800 บาท

PR3600063100010

7/10/2019

-

-

12418 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง ดร.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์ มาสอนรายวิชา
682451 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 และ 682452
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 ในวันที่ 1
ตุลาคม 2562

3,100.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง PR3600063100007
จ้าง 3,100 บาท

7/10/2019

-

-

12419 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง ดร.ปราโมทย์มาสอนรายวิชา 68251
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 และ 682452
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 ในวันที่ 15
ตุลาคม พ.ศ.2562

3,100.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง PR3600063100009
จ้าง 3,100 บาท

7/10/2019

-

-

12420 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง ดร.ปราโมท์ ศรีวาณิชรักษ์ มาสอนรายวิชา
682451 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2และ 682452
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 ในวันที่ 8
ตุลาคม พ.ศ. 2562

3,100.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง PR3600063100008
จ้าง 3,100 บาท

7/10/2019

-

-

หน ้า 1062

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12421 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง ผศ.ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ มาสอน
รายวิชา 68331160 กายภาพบาบัดในผูป้ ่วยจิตเวช ใน
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,100.00
3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง PR3600063100022
8/10/2019
จ้าง 3,100 บาท

12422 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาลิฟต์ประจาปี
งบประมาณ 2563 ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30
กันยายน 2563
12423 ขออนุมัติเช่าคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครือ่ ง ตัง้ แต่วันที่
1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
12424 ขออนุมัติเช่าคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครือ่ ง ตัง้ แต่วันที่
1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
12425 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการตรวจเช็คเครือ่ งกาเนิด
ไฟฟ้า จานวน 12 งวด ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2563
12426 ขออนุมัติจัดจ้างปั๊มกุญแจ (ห้อง 102) จานวน 2 ดอก
(กุลธราสารองจ่าย)
12427 ขออนุมัติเช่าคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครือ่ ง ตัง้ แต่วันที่
1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
12428 ขออนุมัติเช่าคอมพิวเตอร์ จานวน 10 เครือ่ ง ตัง้ แต่วันที่
1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

70,500.00

70,500.00 เฉพาะเจาะจง

13,800.00

13,800.00 เฉพาะเจาะจง

14,400.00

14,400.00 เฉพาะเจาะจง

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง

50.00

50.00 เฉพาะเจาะจง

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง

12429 ขอออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง นพ.อาสา ธรรมหงส์ มาสอนรายวิชา 68232659
กิณวิทยาคลินิก และ 68232759 ปฏิบัติการกิณวิทยา
คลินิก ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด ราคาที่ตกลงจ้าง 70,500
บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 13,500 บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 14,400 บาท
นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนี
ราคาที่ตกลงจ้าง 36,000 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

PO3600063100002

9/10/2019

-

-

PO3600063100005

9/10/2019

-

-

PO3600063100006

9/10/2019

-

-

PO3600063100008

9/10/2019

-

-

นายกมล การกุญแจ ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600063100032
50 บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PO3600063100004
ราคาที่ตกลงเช่า24,000 บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PO3600063100007
ราคาที่ตกลงเช่า60,000 บาท

9/10/2019

-

-

9/10/2019

-

-

9/10/2019

-

-

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง PR3600063100023
จ้าง 2,900 บาท

9/10/2019

-

-

หน ้า 1063

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12430 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารระหว่าง
ส่วนงานต่าง ๆ จานวน 12 งวด ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม
2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
12431 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอน จานวน 2
รายการ (อ.กาญจนาสารองจ่าย)
12432 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ
(อ.วรานุรินทร์สารองจ่าย)
12433 ขออนุมัติจัดซือ้ สายPATIENT CABLE 2-CORE จานวน
4 ชุด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
60,000.00
60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสารวย สดใส ราคาที่ตกลงจ้าง PO3600063100009
9/10/2019
60,000 บาท
970.00

970.00 เฉพาะเจาะจง

1,080.00

1,080.00 เฉพาะเจาะจง

6,800.00

6,800.00 เฉพาะเจาะจง

12434 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถสองแถว จานวน 6 คัน
เพื่อรับ - ส่งนิสิตและอาจารย์เข้าร่วมโครงการศึกษา
และฝึกปฏิบัติเรือ่ งการรักษาด้วยธาราบาบัดในรายวิชา
การออกกาลังกายเพื่อการบาบัด 2 ในวันที่ 6,23,30
ตุลาคม และ 6 พฤศจิกายน 2562

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

12435 ขออนุมัติจัดซือ้ ULTRA GEL จานวน 6 แกลอน

5,700.00

5,700.00 เฉพาะเจาะจง

12436 ขออนุมัติจัดซือ้ เตียงสแตนเลส(อาจารย์ใหญ่) จานวน 2
เตียง

56,998.90

56,998.90 เฉพาะเจาะจง

12437 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จานวน
1 คัน เพื่อรับ-ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการปฏิบัติการตรวจ
ประเมินและรักษาผูป้ ่วยทางระบบประสาทในรายวิชา
68335260 ณ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู บางปู จ.
สมุทรปราการ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 970 บาท
บริษัท สตาร์เมดิคอล ไลน์ จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 1,080 บาท
บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล
เซอร์วิส จากัด ราคาที่ตกลงซือ้
6,800 บาท
นายสมเกียรติ เดชศักดา ราคาที่ตก
ลงจ้าง 9,600 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

PR3600063100040

10/10/2019

-

-

PR3600063100042

10/10/2019

-

-

PR3600063100046

11/10/2019

-

-

PR3600063100044

11/10/2019

-

-

บริษัท เมส เทรดดิง้ จากัด ราคาที่ตก PR3600063100045
ลงซือ้ 5,700 บาท
บริษัท เค.แล็บเซอร์วิส จากัด ราคาที่ PO3600063100010
เสนอตกลงจ้าง 56,998.90 บาท

11/10/2019

-

-

11/10/2019

-

-

บริษัท จิรัฐกาล ทรานสปอร์ต PO3600063100011
จากัด ราคาที่ตกลงจ้าง 12,000
บาท

15/10/2019

-

-

หน ้า 1064

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12438 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนสาขา
กายภาพบาบัด จานวน 8 รายการ (วิราศิณีสารองจ่าย)

12439 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 จานวน 3.70 ลิตร
(กุลธราสารองจ่าย)
12440 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 1
เครือ่ ง(ห้อง 101)
12441 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 1
เครือ่ ง(ห้องอาจารย์ใหญ่)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,582.00
1,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี จากัด สาขาที่
PR3600063100052
15/10/2019
00007 ราคาที่ตกลงซือ้ 976 บาท,
บางแสนบิวตีม้ าร์ท ราคาที่ตกลงซือ้
299 บาท,ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย
บูรพา จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 255
บาท
100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง

749.00

749.00 เฉพาะเจาะจง

45,689.00

45,689.00 เฉพาะเจาะจง

12442 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชา 685481 ภาค
นิพนธ์ สาหรับนิสิตเทคนิคการแพทย์ ประจาปี
การศึกษา 2562 (อ.ทิษฏยา)

3,317.00

12443 ขออนุมัติจัดซือ้ ชุดปรับแรงดันและปรับอัตราการไหล
ของออกซิเจน จานวน 3 ชุด สาขากายภาพบาบัด

ข้อเสนอแนะ
-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร
PR3600063100058
ราคาที่ตกลงซือ้ 100 บาท
บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียริง่ จากัด PR3600063100063
ราคาที่ตกลงจ้าง 749 บาท
บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียริง่ จากัด PO3600063100012
ราคาที่ตกลงจ้าง 45,689 บาท

16/10/2019

-

-

17/10/2019

-

-

17/10/2019

-

-

3,317.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิบไทย จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ PR3600063100064
3,317 บาท

17/10/2019

-

-

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริง่
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 7,500 บาท

PR3600063100068

18/10/2019

-

-

12444 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่งผศ.นพ.โกศล รุง่ เรืองชัย มาสอนรายวิชา 680331
ปรสิตวิทยา ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

3,100.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง
จ้าง 3,100 บาท

PR3600063100067

18/10/2019

-

-

12445 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเดินระบบไฟ จานวน 1 งาน
ห้อง 406 (คุณสมศักดิ์)

3,900.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน์ ราคาที่ PR3600063100066
ตกลงจ้าง 3,900 บาท

18/10/2019

-

-

หน ้า 1065

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12446 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์นิรมล ธรรมวิริยสติ เข้าร่วม
ประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์
แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 5/2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา ในวันที่ 26 ต.ค.62 (อ.นิรมลสารองจ่าย)
12447 ขออนุมัติจัดทานามบัตร จานวน 100 ใบ (กุลธรา
สารองจ่าย)
12448 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จานวน 12
เล่ม เพื่อใช้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์
(จ่ายทราย)
12449 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ
12450 ขออนุมัติจัดซือ้ รางปลัก๊ ไฟ จานวน 4 อัน
12451 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเปลีย่ นก๊อกน้าคอยาว จานวน
1 ชุด
12452 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายสแตนเลสและป้ายอะคริลิค
จานวน 18 ป้าย
12453 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่งอาจารย์อนงค์ กระจ่างและอาจารย์กิตติพงษ์
มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533259 ปฏิบัติการวิทยา
เซลล์นรีเวชในวันที่ 13พฤศจิกายน 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก PR3600063100074
21/10/2019
ลงจ้าง 2,800 บาท

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

1,604.40

1,604.40 เฉพาะเจาะจง

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง

2,288.40

2,288.40 เฉพาะเจาะจง

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง

16,489.00

16,489.00 เฉพาะเจาะจง

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

ข้อเสนอแนะ
-

ร้านแสนสุขกราฟฟิค ราคาที่ตกลง
จ้าง 300 บาท
นางสาวยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลง
จ้าง 1,604.40 บาท

PR3600063100073

21/10/2019

-

-

PR3600063100072

21/10/2019

-

-

บริษัท เยส-ซายน์ จากัด ราคาที่ตก
ลงจ้าง 10,700 บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 2,288.40 บาท
นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน์ ราคาที่
ตกลงจ้าง 700 บาท
นายจักรกริส วัฒนศิริ ราคาที่ตกลง
จ้าง 16,489 บาท
พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก
ลงจ้าง 500 บาท

PO3600063100013

21/10/2019

-

-

PR3600063100076

22/10/2019

-

-

PR3600063100078

24/10/2019

-

-

PO3600063100014

25/10/2019

-

-

PR3600063100083

28/10/2019

-

-

หน ้า 1066

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12454 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก จานวน 2 ชุด เพื่อใช้
สาหรับแทนคาขอบคุณวิทยากรในการจัดโครงการ
ศึกษาดูงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ณ สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 31
ตุลาคม 2562(อ.กนกพรสารองจ่าย)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณอารียา โรจน์อมรรัตน์ ราคาที่ตก PR3600063100081
28/10/2019
ลงซือ้ 2,000 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

12455 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่งอาจารย์อนงค์ กระจ่างและอาจารย์กิตติพงษ์
มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533259 ปฏิบัติการวิทยา
เซลล์นรีเวชในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก
ลงจ้าง 500 บาท

PR3600063100082

28/10/2019

-

-

12456 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดทาเล่มฝึกงาน จานวน 3
เล่ม เพื่อใช้สาหรับการจัดโครงการฝึกปฏิบัติงาน
กายภาพบาบัดทางคลินิก 5 (เพิ่มเติม) (อ.พิมลพรรณ
สารองจ่าย)

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลง
จ้าง 300 บาท

PR3600063100080

28/10/2019

-

-

12457 ขออนุมัติจัดทาเล่มฝึกงาน จานวน 4 เล่ม เพื่อใช้
สาหรับการจัดโครงการการฝึกปฏิบัติงาน
กายภาพบาบัดทางคลินิก 5 ประจาปีการศึกษา 2562
รายวิชา 683483 การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบาบัดทาง
คลินิก 5 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 - 13 ธันวาคม 2562

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลง
จ้าง 200 บาท

PR3600063100088

28/10/2019

-

-

12458 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ประจาปี
งบประมาณ 2563

6,311.00

6,311.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ เอส ไซน์ จากัด ราคาที่ตก PR3600063100092
ลงซือ้ 6,311 บาท

29/10/2019

-

-

หน ้า 1067

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12459 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชา 684493
โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2561 อาจารย์กุลวรา มีนิสิต 2 คน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,905.50
3,905.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ PR3600063100093
29/10/2019
3,905.50 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

12460 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชา 652481 ภาค
นิพนธ์ (Research Projects) สาหรับนิสิตเทคนิค
การแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2562 (อ.พลาธิป)

5,296.50

5,296.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
ราคาที่ตกลงซือ้ 5,296.50 บาท

PR3600063100090

29/10/2019

-

-

12461 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชา 652481 ภาค
นิพนธ์ (Research Projects) สาหรับนิสิตเทคนิค
การแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2562 (อาจารย์อุไร
วรรณ) มีนิสิต 2 คน

4,173.00

4,173.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิบไทย จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ PR3600063100097
4,173 บาท

29/10/2019

-

-

12462 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชา 652481 ภาค
นิพนธ์ สาหรับนิสิตเทคนิคการแพทย์ประจาปีการศึกษา
2562(อาจารย์พลาธิปสารองจ่าย)

615.25

615.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด ราคา PR3600063100089
ที่ตกลงซือ้ 615.25 บาท

29/10/2019

-

-

13,880.00

13,880.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ เอส ไซน์ จากัด ราคาที่ตก PO3600063100015
ลงซือ้ 13,880 บาท

29/10/2019

-

-

12463 ขออนุมัติจัดซือ้ ด้ามมีดผ่าตัด จานวน 40 อัน เพื่อใช้
สาหรับการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ประจาปีงบประมาณ
2563

หน ้า 1068

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12464 ขออนุมัติจัดทาเล่มฝึกงาน จานวน 60 เล่ม เพื่อใช้
สาหรับการจัดโครงการการฝึกปฏิบัติงาน
กายภาพบาบัดทางคลินิก 1 ประจาปีการศึกษา 2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 - 26 พฤศจิกายน 2562 ณ
โรงพยาบาลชลบุรี

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงซือ้
PR3600063100100
30/10/2019
6,000 บาท

12465 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 12 วัน เพื่อรับส่ง อาจารย์สาหรับการจัดโครงการการฝึกปฏิบัติงาน
กายภาพบาบัดทางคลินิก 1 ประจาปีการศึกษา 2562
วันที่ 11 -26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงพยาบาลชลบุรี

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

12466 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 2 เครือ่ ง ห้อง
บรรยาย 202 และห้องบัณฑิต

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง

12467 ค่าจ้างทาวัสดุประชาสัมพันธ์และตกแต่งโครงการ

20,280.00

20,280.00 เฉพาะเจาะจง

12468 ค่าจ้างเหมาบริการรถตูโ้ ครงการ

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง

12469 ค่าเช่าอุปกรณ์การสอนโครงการ

31,700.00

31,700.00 เฉพาะเจาะจง

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

12470 ซือ้ น้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างทะเบียน 2
กษ 1375 ชลบุรี ประจาเดือน ต.ค. 2562
12471 ซ่อมแซมเครือ่ งคอมพิวเตอร์
12472 จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ

56,000.00

12473 จ้างเหมาบริการรถตู้

28,000.00

นายศุภพล ภู่ศรี ราคาที่ตกลงจ้าง
24,000 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

PO3600063100016

30/10/2019

-

-

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียริง่ จากัด PR3600063100098
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,815 บาท

30/10/2019

-

-

PO3900063100005

3/10/2562

-

-

PO3900063100006

3/10/2562

-

-

PO3900063100007

4/10/2562

-

-

PR3900063100014

7/10/2562

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด/ PR3900063100025
เสนอราคา 5,500.00 บาท
56,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ชิตวิเศษทัวร์/เสนอ PO3900063100008
ราคา 56,000.00 บาท
28,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ต้นข้าวบริการ/
PO3900063100009
เสนอราคา 28,000.00 บาท
หน ้า 1069

16/10/2562

-

-

16/10/2562

-

-

25/10/2562

-

-

นางสาวโสระยา น้อมเศียร/เสนอ
ราคา 20,280.00 บาท
นายสุภาพ ยัง่ ยืน/เสนอราคา
11,000.00 บาท
นายปาณิธาน กาธรชัยพิมล/เสนอ
ราคา 31,700.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12474 จ้างพวงหรีด เงินสวัสดิการ
12475 ซือ้ น้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างทะเบียน 2
กษ 1375 ชลบุรี ประจาเดือน พ.ย. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดาวเรืองดอกไม้สด/เสนอราคา PR000011
21/10/2562
1,000.00 บาท
300.00
300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
PR3900063100039
31/10/2562
เสนอราคา 300.00 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

12476 ขอความเห็นชอบเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 14
เครือ่ ง จานวน 4 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 เดือนมกราคม 2563 เพื่อรองรับการทางานของ
บุคลากรสถาบันภาษา

59,920.00

59,920.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เดชาติวงศ์ กรุป๊

PO4000063100001

10/10/2019

-

-

12477 ขอความเห็นชอบเสนอจ้าง-ค่าพาหนะเดินทาง (เรือ
ข้ามฟากไปเกาะสีชัง (เรือสปีดโบ๊ท)) เพื่อใช้ในกิจกรรม
โครงการวิจัย CLIL วันที่ 8 ต.ค. 2562
12478 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ -ค่าน้ามันเชื้อเพลิง เติมวันที่ 8
ต.ค. 2562 เพื่อไปส่งคณะผูว้ ิจัยเก็บข้อมูลกิจกรรม
โครงการวิจัย CLIL ณ ท่าเรือเกาะลอย จ.ชลบุรี

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงประทีป (2018) จากัด

PR4000063100004

2/10/2019

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร

PR4000063100003

2/10/2019

-

-

12479 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ -วัสดุสานักงาน จานวน 8
รายการ ตามใบประกอบเสนอซือ้ 0002/62 และ
0003/63 ใช้ในโครงการ Jump Start English สาหรับ
ครูพันธุใ์ หม่ กิจกรรมพัฒนาครูผสู้ อนในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษสาหรับอาชีวศึกษาฯ จานวน 2
รุน่ จัดวันที่ 18-22 ต.ค.62 และ24-28 ต.ค. 62

30,940.24

30,940.24 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR4000063100010

10/10/2019

-

-

หน ้า 1070

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12480 ขอความเห็นชอบเสนอจ้าง-จัดทาป้าย โรอัพ (Roll Up)
และ แบล็คดรอป(Backdrop) เพื่อใช้ในโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง Mindset Workshop for
Leaders สาหรับผูบ้ ริหารสถาบันอาชีวศึกษา ใน
ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์ PR4000063100017
10/10/2019
ไทซิง่ จากัด

12481 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ -หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 78A
เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง Mindset
Workshop for Leaders สาหรับผูบ้ ริหารสถาบัน
อาชีวศึกษา วันที่ 16-17 ต.ค. 2562

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

12482 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ -วัสดุสานักงานตามใบ
ประกอบเสนอซือ้ 0001/63 จานวน 12 ราย เพื่อใช้ใน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง Mindset
Workshop for Leaders สาหรับผูบ้ ริหารอาชีวศึกษา
วันที่ 16-17 ต.ค. 62

10,799.51

10,799.51 เฉพาะเจาะจง

12483 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ -ของที่ระลึกสาหรับผูเ้ ข้า
อบรมที่มีผลงานดีเด่น (ค่าแก้วน้ามาร์คมุก) ใช้สาหรับ
โครงการ Jump Start English สาหรับครูพันธุใ์ หม่
กิจกรรมพัฒนาครูผสู้ อนในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสาหรับอาชีวศึกษาฯ จานวน 2 รุน่ จัด
วันที่ 18-22 ต.ค. 62 และวันที่ 24-28 ต.ค. 62

4,400.00

4,400.00 เฉพาะเจาะจง

12484 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาบริการอื่น -จ้างถ่ายภาพ
และวีดีโอ เพื่อถ่ายภาพและอัดวีดีโอในโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง Mindset Workshop for
Leaders สาหรับผูบ้ ริหารสถาบันอาชีวศึกษา วันที่
16-17 ต.ค. 2562

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

ข้อเสนอแนะ
-

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR4000063100013

10/10/2019

-

-

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR4000063100015

10/10/2019

-

-

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR4000063100008

10/10/2019

-

-

นายสุริยะ ฉันทโสภณ

10/10/2019

-

-

หน ้า 1071

PR4000063100009

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12485 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ -เติมน้ามันเชื้อเพลิง วันที่ 7
พ.ย. 2562 เพื่อขนย้ายโน๊ตบุ๊ค พร้อมหูฟัง กลับจาก ม.
บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เติมรถสถาบันภาษา ขฉ7133

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร
PR4000063100022
15/10/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

12486 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ -เติมน้ามันเชื้อเพลิง วันที่ 5
พ.ย. 2562 เพื่อขนย้ายโน๊ตบุ๊ค พร้อมหูฟัง ไป ม.บูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว สาหรับจัดทดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เติมรถ
สถาบันภาษา ขฉ7133

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร

PR4000063100020

15/10/2019

-

-

12487 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ -เติมน้ามันเชื้อเพลิง วันที่ 31
ต.ค. 2562 เพื่อขนย้ายโน๊ตบุ๊ค พร้อมหูฟัง กลับจาก
ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เติมรถสถาบันภาษา ขฉ7133

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร

PR4000063100019

15/10/2019

-

-

12488 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ -เติมน้ามันเชื้อเพลิง วันที่ 28
ต.ค. 2562 เพื่อขนย้ายโน๊ตบุ๊ค พร้อมหูฟัง ไป ม.บูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี สาหรับจัดทดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เติมรถ
สถาบันภาษา ขฉ7133

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร

PR4000063100018

15/10/2019

-

-

12489 ขอความเห็นชอบเสนอจ้าง-พิมพ์วุฒิบัตร เพื่อมอบให้ผู้
เข้าอบรมโครงการ Jump Start English สาหรับครู
พันธุใ์ หม่ (กิจกรรมพัฒนาครูผสู้ อนในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษสาหรับอาชีวศึกษาฯ รุน่ ที่ 2
ระหว่างวันที่ 24-28 ต.ค. 2562

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ

PR4000063100027

21/10/2019

-

-

หน ้า 1072

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12490 ขอความเห็นชอบเสนอจ้าง-พิมพ์วุฒิบัตร เพื่อมอบให้ผู้
เข้าอบรมโครงการ Jump Start English สาหรับครู
พันธุใ์ หม่ (กิจกรรมพัฒนาครูผสู้ อนในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษสาหรับอาชีวศึกษาฯ รุน่ ที่ 1
ระหว่างวันที่ 18-22 ต.ค. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ
PR4000063100026
21/10/2019
-

12491 ขอความเห็นชอบเสนอจ้าง-จัดทาเล่มสรุปรายงาน ของ
โครงการ Jump Start English สาหรับครูพันธุใ์ หม่
(กิจกรรมพัฒนาครูผสู้ อนในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสาหรับอาชีวศึกษาฯ จานวน 2 รุน่ คือ
รุน่ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-22 ต.ค. 2562 และรุน่ ที่ 2
วันที่ 24-28 ต.ค. 2562

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

12492 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยต์ (รถตู้) พาคณาจารย์มา
ทาการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.
2562
12493 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พาคณาจารย์
มาทาการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว วันที่ 10 ตุลาคม
พ.ศ. 2562
12494 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พาคณาจารย์
ไปทาการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว 2 วัน ในวันที่ 17
และ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562
12495 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการ
จานวน 1 คน ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง
31 มีนาคม 2563)
12496 ขออนุมัติเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน
2563) จานวน 12 เดือน

3,200.00

ข้อเสนอแนะ
-

น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ

PR4000063100028

21/10/2019

-

-

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300063100006

9/10/2019

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300063100005

9/10/2019

-

-

6,400.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300063100007

15/10/2019

-

-

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. จิตราวรรณ ด้วงประเสริฐ

PO4300063100002

16/10/2019

-

-

42,000.00

42,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PO4300063100001

16/10/2019

-

-

หน ้า 1073

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12497 ขออนุมัติจ้างทาพวงหรีด เพื่อใช้แสดงความเสียใจต่อ
การเสียชีวิตของนายอานวย วงศ์เหรียญทอง ซึง่ เป็นคุณ
พ่อของ อาจารย์อนุสรณ์ วงศ์เหรียญทอง วันที่ 28
ตุลาคม พ.ศ. 2562
12498 ขออนุมัติจ้างทาพวงหรีด เพื่อใช้แสดงความเสียใจต่อ
การเสียชีวิตของคุณแม่กุ้ยเฮียง แซ่ตงั๊ ซึง่ เป็นคุณแม่ของ
ดร.ทักษญา สง่าโยธิน วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สุชาดา
PR4300063100012
25/10/2019
-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

12500 ตุก๊ ตา จานวน 2 รายการ

41,269.90

41,269.90 เฉพาะเจาะจง

12501 พาย,คุกกี้ จานวน 200 ห่อ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

12502 น้าดืม่ เพียวไลฟ์ จานวน 1 รายการ

2,500.06

2,500.06 เฉพาะเจาะจง

12503 หมวกสวม จานวน 2 รายการ

50,400.00

50,400.00 เฉพาะเจาะจง

12504 สินค้าที่ระลึก จานวน 6 รายการ

98,500.00

98,500.00 เฉพาะเจาะจง

9,610.00

9,610.00 เฉพาะเจาะจง

2,022.30

2,022.30 เฉพาะเจาะจง

12499 คุก้ กี้ จานวน 200 ห่อ

12505 สินค้า(อิชิตัน,สปอนเซอร์,กาแฟเบอร์ดี้,เนสกาแฟ,คารา
บาวแดง) จานวน 5 รายการ
12506 สินค้า วัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบการขาย จานวน 4
รายการ

ข้อเสนอแนะ
-

ร้านจ้อฟลอริสท์

PR4300063100013

28/10/2019

-

-

นางมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร /
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท
บริษัท ไทย แต ซุง จากัด /ราคาที่
เสนอ 41,269.90 บาท
นายชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท
บริษัท ดนวัต แดรีโ่ ปรดักส์ จากัด/
ราคาที่เสนอ 2,500.06 บาท

PR7080063100004

8/10/2019

-

-

PR7080063100002

8/10/2019

-

-

PR7080063100003

8/10/2019

-

-

PR7080063100009

8/10/2019

-

-

นางยุวดี สกุลมงคลนาม/ราคาที่เสนอ
50,400.00 บาท
นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา/ราคาที่
เสนอ 98,500.00 บาท
นางสาวสุภาพร สุขไตรทศ/ราคาที่
เสนอ 9,610.00 บาท
หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย / ราคาที่เสนอ 2,022.30 บาท

PR7080063100012

8/10/2019

-

-

PR7080063100001

8/10/2019

-

-

PR7080063100007

8/10/2019

-

-

PR7080063100011

8/10/2019

-

-

หน ้า 1074

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12507 สินค้า วัตถุดิบและวัสดุ จานวน 40 รายการ

12508 สินค้า จานวน 5 รายการ
12509 นิชชินคัพ จานวน 3 รายการ

12510 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 37
รายการ
12511 น้าอัดลม น้าดืม่ น้าทิพย์และมินิเมดพัลพิส้ม จานวน 8
รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
28,087.00
28,087.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)/ราคาที่เสนอ 28,087.00
บาท
53,496.00
53,496.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาที่เสนอ
53,496.00 บาท
9,427.15
9,427.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติง้ แอนด์
ดิสทริบิวชั่น จากัด/ราคาที่เสนอ
9,427.15 บาท
31,655.05
31,655.05 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
ราคาที่เสนอ 31,655.05 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR7080063100010
8/10/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR7080063100005

8/10/2019

-

-

PR7080063100008

8/10/2019

-

-

PR7080063100006

8/10/2019

-

-

17,131.33

17,131.33 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล PR7080063100014
จากัด / ราคาที่เสนอ 17,131.33 บาท

9/10/2019

-

-

12512 ซาลาเปาและขนมจีบไก่ จานวน 5 รายการ

5,649.60

5,649.60 เฉพาะเจาะจง

9/10/2019

-

-

12513 ไส้กรอก จานวน 3 รายการ

3,350.00

3,350.00 เฉพาะเจาะจง

9/10/2019

-

-

24,417.26

24,417.26 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอมธนา จากัด / ราคาที่เสนอ PR7080063100013
5,649.60 บาท
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด (ซีพี PR7080063100015
เฟรชมาร์ท) / ราคาที่เสนอ 3,350.00
บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080063100017
ราคาที่เสนอ 31,655.05 บาท

11/10/2019

-

-

12514 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 31
รายการ
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12515 สินค้า จานวน 38 รายการ

12516 วัตถุดิบ(คาร์เนชั่นนมจืด) จานวน 12 ป๋อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
79,887.00
79,887.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญเฮ้าท์ / ราคาที่เสนอ
PR7080063100016
11/10/2019
28,224.00 บาท ,
ร้านกิจชัยสเตชั่นเนอรี่ / ราคาที่เสนอ
7,543.00 บาท , ร้านโชคอานวย
พาณิชย์ /ราคาที่เสนอ 44,120.00
บาท

ข้อเสนอแนะ
-

264.00

264.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลฟู้รีเทล จากัด (ท็อปส์ PR7080063100018
มาร์เก็ต) / ราคาที่เสนอ 264.00 บาท

11/10/2019

-

-

2,641.83

2,641.83 เฉพาะเจาะจง

หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ PR7080063100024
พลาย / ราคาที่เสนอ 2,641.83 บาท

15/10/2019

-

-

12518 สินค้า(พวงกุญแจอะคริลิคปลานีโม่,พวงกุญแจโลหะ
หมุนได้,พัดสถาบันเล็ก) จานวน 3 รายการ
12519 จิ๊กซอล์ จานวน 3 รายการ

67,000.00

67,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR7080063100026

15/10/2019

-

-

72,000.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR7080063100019

15/10/2019

-

-

12520 พวงกุญแจตุก๊ ตา จานวน 2 รายการ

72,348.05

72,348.05 เฉพาะเจาะจง

PR7080063100023

15/10/2019

-

-

12521 หนังสือ/แบบเรียน สือ่ โปสเตอร์และที่วัดส่วนสูง จานวน
108 รายการ
12522 น้าอัมลม น้าดืม่ น้าทิพย์และมินิเมดพัลพิส้ม จานวน 8
รายการ

51,751.00

51,751.00 เฉพาะเจาะจง

PR7080063100022

15/10/2019

-

-

23,427.29

23,427.29 เฉพาะเจาะจง

นางสาวประภัสสร อรรถมานะ /
ราคาที่เสนอ 67,000.00 บาท
น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาที่เสนอ
53,496.00 บาท
บริษัท ไทย แต ซุง จากัด /ราคาที่
เสนอ 41,269.90 บาท
บริษัท อักษราพิพัฒน์ จากัด / ราคา
ที่เสนอ 51,751.00 บาท
บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
จากัด / ราคาที่เสนอ 23,427.29 บาท

PR7080063100021

15/10/2019

-

-

12523 สินค้า(อิชิตัน,สปอนเซอร์,เอ็ม150,คาราบาว,กาแฟเบอร์
ดี้,เนสกาแฟ) จานวน 6 รายการ

18,873.00

18,873.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุภาพร สุขไตรทศ / ราคาที่
เสนอ 18,873.00 บาท

PR7080063100020

15/10/2019

-

-

12517 ถ้วยไอติม จานวน 1 รายการ
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12524 ไส้กรอก จานวน 3 รายการ

12525 ซาลาเปา จานวน 3 รายการ

12526 ไส้กรอก จานวน 3 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,110.00
1,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
PR7080063100025
15/10/2019
เฟรชมาร์ท) / ราคาที่เสนอ 1,110.00
บาท
4,590.00
4,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR7080063100027
16/10/2019
/ ราคาที่เสนอ 4,590.00 บาท
3,350.00

3,350.00 เฉพาะเจาะจง

28,417.09

28,417.09 เฉพาะเจาะจง

9,427.15

9,427.15 เฉพาะเจาะจง

12529 สินค้า(กบเหลา,ดินสอไม้,ยางลบ,นาฬิกาตัง้ โต๊ะ,ออมสิน)
จานวน 6 รายการ
12530 ซาลาเปาและขนมจีบไก่ จานวน 4 รายการ

23,264.00

23,264.00 เฉพาะเจาะจง

5,906.40

5,906.40 เฉพาะเจาะจง

12531 ตุก๊ ตา จานวน 2 รายการ

49,220.00

49,220.00 เฉพาะเจาะจง

12532 พวงกุญแจปลาคละแบบ จานวน 1000 ชิ้น

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

12533 น้าดืม่ เพียวไลฟ์ จานวน 108 หีบ

5,400.12

5,400.12 เฉพาะเจาะจง

12534 เนสที เลมอน ชามะนาว จานวน 6 ลัง

7,415.10

7,415.10 เฉพาะเจาะจง

12527 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 35
รายการ
12528 นิชชินคัพ จานวน 3 รายการ

ข้อเสนอแนะ
-

-

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
PR7080063100028
เฟรชมาร์ท) / ราคาที่เสนอ
3,350.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080063100030
ราคาที่เสนอ 28,417.09 บาท

18/10/2019

-

-

18/10/2019

-

-

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติง้ แอนด์
ดิสทริบิวชั่น จากัด / ราคาที่เสนอ
9,427.15 บาท
น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาที่เสนอ
23,264.00 บาท
บริษัท จอมธนา จากัด / ราคาที่เสนอ
5,906.40 บาท
บริษัท ไทย แต ซุง จากัด /ราคาที่
เสนอ 41,269.90 บาท
นายธีรพล คุณอริยะเกษม / ราคาที่
เสนอ 30,000.00 บาท
บริษัท ดนวัต แดรีโ่ ปรดักส์ จากัด /
ราคาที่เสนอ 5,400.12 บาท
บริษัท ศุภมิตร ไวน์แอนด์สพีริทส์
จากัด / ราคาที่เสนอ 7,415.10 บาท

PR7080063100031

21/10/2019

-

-

PR7080063100039

22/10/2019

-

-

PR7080063100035

22/10/2019

-

-

PR7080063100037

22/10/2019

-

-

PR7080063100038

22/10/2019

-

-

PR7080063100032

22/10/2019

-

-

PR7080063100033

22/10/2019

-

-
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12535 ซาลาเปา จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR7080063100034
22/10/2019
/ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

12536 สินค้าที่ระลึก จานวน 6 รายการ

40,500.00

40,500.00 เฉพาะเจาะจง

12537 สินค้า(เสือ้ ยืด TC สกรีมน้าภาพการ์ตูน) จานวน 2
รายการ
12538 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 24
รายการ

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง

23,914.03

23,914.03 เฉพาะเจาะจง

12539 แก้วกาแฟกระดาษและกาแฟมังกร จานวน 2 รายการ

1,979.50

ข้อเสนอแนะ
-

นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา / ราคาที่ PR7080063100040
เสนอ 40,500.00 บาท
น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาที่เสนอ PR7080063100041
75,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080063100042
ราคาที่เสนอ 23,914.03 บาท

22/10/2019

-

-

24/10/2019

-

-

25/10/2019

-

-

1,979.50 เฉพาะเจาะจง

หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ PR7080063100043
พลาย /ราคาที่เสนอ 1,979.50 บาท

25/10/2019

-

-

42,711.00

42,711.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR7080063100044
/ ราคาที่เสนอ 42,711.00 บาท

25/10/2019

-

-

12541 พาย,คุกกี้ จานวน 200 ห่อ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

29/10/2019

-

-

12542 คุก้ กี้ จานวน 200 ห่อ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

29/10/2019

-

-

15,027.25

15,027.25 เฉพาะเจาะจง

นายชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /
PR7080063100045
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท
นางมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร /ราคาที่ PR7080063100046
เสนอ 3,000.00 บาท
บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล PR7080063100047
จากัด / ราคาที่เสนอ 15,027.25 บาท

29/10/2019

-

-

12544 สินค้า(อิชิตันและนมอัดเม็ด) จานวน 2 รายการ

9,420.00

9,420.00 เฉพาะเจาะจง

29/10/2019

-

-

12545 กล่องใส่เอกสาร(พลาสติกใส) จานวน 1 รายการ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุภาพร สุขไตรทศ / ราคาที่ PR7080063100048
เสนอ 9,420.00 บาท
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR7000063100003
/ราคาที่เสนอ 1,497.00 บาท

1/10/2019

-

-

12540 สินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์ประกอบการขายและวัสดุ
จานวน 50 รายการ

12543 น้าอัดลม น้าดืม่ น้าทิพย์และมินิเมดพัลพิส้ม จานวน 6
รายการ
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12546 จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย และจัดการของเสีย
อันตราย จานวน 1 งาน
12547 น้ามันเชื้อเพลิง สาหรับเจ้าหน้าที่รับ-ส่งหนังสือ
(ประจาเดือน ตุลาคม 2562) จานวน 1 รายการ
12548 น้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 10 เที่ยว
1/63
12549 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้า) จานวน 3 รายการ
12550 ค่าจ้างปั๊มลูกกุญแจ จานวน 2 รายการ
12551 วัสดุวิทยาศาสตร์(ตัวดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ)
จานวน 1 รายการ
12552 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า) จานวน 10 รายการ
12553 วัสดุไฟฟ้า และปรับอากาศ จานวน 3 รายการ(มอเตอร์
พัดลม, รูมเทอร์โม, รีเลย์)
12554 วัสดุไฟฟ้า จานวน 3 รายการ(หลอดไฟ)
12555 วัสดุสานักงาน(เข้าสต๊อก) จานวน 3 รายการ

12556 จ้างปั๊มลูกกุญแจ(ห้องพักผูช้ ่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์)
จานวน 1 รายการ
12557 วัสดุสานักงาน(เข้าสต๊อก) จานวน 6รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง สานักงานเทศบาลเมืองแสนสุข/
ราคาที่เสนอ 750.00 บาท
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศืทรายทอง /
ราคาที่เสนอ 400.00 บาท
33,000.00
33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 33,000.00 บาท
37,850.00
37,850.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน / ราคาที่
เสนอ 37,800.00 บาท
200.00
200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกุญแจทอง /ราคาที่เสนอ 160.00
บาท
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น.พี. ไซเอ็นซ์ /
ราคาที่เสนอ 9,860.05 บาท
1,900.00
1,900.00 เฉพาะเจาะจง คุณอาพล เทียนเงิน / ราคาที่เสนอ
1,850.00 บาท
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ แอร์ / ราคาที่เสนอ 4,700.00
บาท
4,040.00
4,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษ์ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ
3,840.00 บาท
2,404.00
2,404.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
/ ราคาที่เสนอ 2,404.00 บาท
100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง

3,360.00

3,360.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR7000063100006
1/10/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR7000063100002

1/10/2019

-

-

PR7000063100004

1/10/2019

-

-

PR7000063100001

1/10/2019

-

-

PR7000063100013

2/10/2019

-

-

PR7000063100011

2/10/2019

-

-

PR7000063100012

2/10/2019

-

-

PR7000063100014

3/10/2019

-

-

PR7000063100015

4/10/2019

-

-

PR7000063100018

7/10/2019

-

-

ร้าน กมล การกุญแจ / ราคาที่เสนอ PR7000063100016
75.00 บาท
บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จากัด PR7000063100019
/ ราคาที่เสนอ 3,360.00 บาท

7/10/2019

-

-

7/10/2019

-

-
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12558 วัสดุสานักงาน(หมึกเครือ่ งพิมพ์) จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
7,650.50
7,650.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี บิสซิเนส
PR7000063100017
7/10/2019
อิงค์ /ราคาที่เสนอ 7,650.50 บาท

12559 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า) จานวน 13 รายการ

4,350.00

4,350.00 เฉพาะเจาะจง

12560 ภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 คูร่ าชินี(ขนาด
30x40 นิ้ว) อัดกรอบหลุยหล่อ ''เคลือบกันน้า'' จานวน
1 งาน
12561 วัสดุไฟฟ้า(โคมไฟสะท้อนแสง) จานวน 2 รายการ

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

8,900.00

8,900.00 เฉพาะเจาะจง

12562 วัสดุซ่อมบารุง จานวน 6 รายการ(เคเบิ้ลไทร์, ดอกสว่าน
,ตูก้ ันน้า, แบตเตอรีแ่ ห้ง, ลูกล้อ,ยางมะตอย)

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

12563 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(จอ
แสดงภาพ) จานวน 1 รายการ

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

12564 ตัวอย่างสัตว์น้า 14 รายการ(ปลาปักเป้าเขา,ปลาปักเป้า
กล่อง,ปลาเทวรูป,ปลาวัวไททัน,ปลาพยาบาล,ปลาวัวพิง
เทล,ปลาทองสแคว,ปลาทองเมีย,ปลาแยลโล่แทงค์,
ปลาบลูแท้งค์,ปลากระจิบ,ปลาไบคัลเล่อร์,ปลานาโซ่
หลังดา, ปลาเดมเซล)

34,650.00

12565 โต๊ะประชุมตรงขนาด 210 ซม. จานวน 2 ตัว , ขนาด
140 ซม. จานวน 2 ตัว และเก้าอี้ประชุม สีดา จานวน
10 ตัว /ครุภัณฑ์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์ /(เงินบริจาค-เพื่อ
ใช้ในกิจการของสถาบันวิทย์ฯ)

51,400.00

ข้อเสนอแนะ
-

นายพะเยาว์ ดวงสุดา / ราคาที่เสนอ PR7000063100024
4,350.00 บาท
ร้านซีเปีย กรอบรูป/ราคาที่เสนอ
PR7000063100028
4,500.00 บาท

8/10/2019

-

-

8/10/2019

-

-

ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ PR7000063100022
8,820.00 บาท
บริษัท สยามโกบอลเฮ้าส์ จากัด
PR7000063100023
(มหาชน) , บริษัท โฮม โปรดักส์
เซ็นต์เตอร์ จากัด (มหาชน) / ราคาที่
เสนอ 6,667.00 บาท

8/10/2019

-

-

8/10/2019

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด/
ราคาที่เสนอ 2,800.00 บาท

PR7000063100027

8/10/2019

-

-

34,650.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโอเชี่ยน แอนด์ ซี อะแควเรีย่ ม / PR7000063100036
ราคาที่เสนอ 34,650.00 บาท

11/10/2019

-

-

51,400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ / ราคาที่ PR7000063100045
เสนอ 51,400.00 บาท

11/10/2019

-

-
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12566 วัสดุซ่อมบารุง จานวน 10 รายการ(ท่อPVC, ข้อต่อตรง
ลด,มือปัดชักโครก,สายโทรศัพท์ภายใน, สายโทรศัพท์
ภายนอก, ยูเนียน, รางเดินสายไฟ, โทรศัพท์สานักงาน)

12567 วัสดุปรับอากาศ จานวน 2 รายการ(แผ่นฉนวน, กาวทา)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,000.00
8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค , บริษัท สยาม PR7000063100052
15/10/2019
โกบอลเฮ้าส์ จากัด , บริษัท กิจ
ไพศาล ไลท์ตงิ้ จากัด, ร้านไถ่เส็ง ,
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด , บริษัท
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด / ราคา
ที่เสนอ 5,679.00 บาท
1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

12569 ค่าจ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ สวทล.
5301014010293 จานวน 1 เครือ่ ง(เปลีย่ นรูมเทอร์โม
และซ่อมรอยรัว่ ท่อน้ายา)
12570 ค่าจ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน (ยีห่ ้อ
แคเรีย) สวทล. 5301014010289 จานวน 1 เครือ่ ง
(เปลีย่ นคอนเดนเซอร์)
12571 วัสดุสานักงาน(แฟ้มสันหนา 3 นิ้ว) จานวน 1 รายการ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

4,500.00

12572 น้าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 10 เที่ยว
2/63
12573 พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี พร้อมอัดกรอบหลุยส์หล่อ
(ขนาด 20x30 นิ้ว) จานวน 1 รูป ''ห้องL119''

12568 สติก๊ เกอร์ใสมัว(ติดประตูกระจก) จานวน 1 รายการ

ข้อเสนอแนะ
-

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ , บริษัท พีเอส
PR7000063100049
ข้าวหลาม จากัด / ราคาที่เสนอ
896.90 บาท
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด / ราคา PR7000063100051
ที่เสนอ 398.00 บาท
ร้านรุง่ แอร์ / ราคาที่เสนอ 4,500.00 PR7000063100055
บาท

15/10/2019

-

-

15/10/2019

-

-

15/10/2019

-

-

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านรุง่ แอร์ / ราคาที่เสนอ 4,300.00 PR7000063100054
บาท

15/10/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จากัด PR7000063100056
/ ราคาที่เสนอ 1,608.00 บาท

15/10/2019

-

-

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000063100048

15/10/2019

-

-

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 33,000.00 บาท
ร้านเลนส์ กรอบรูป / ราคาที่เสนอ
2,200.00 บาท

PR7000063100047

15/10/2019

-

-
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12574 วัสดุสานักงาน(ผงหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร) จานวน 1
รายการ
12575 วัสดุสานักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4) IDEA Green
80 แกรม จานวน 100 รีม
12576 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า-หมึกสาย) จานวน 1
รายการ
12577 วัสดุซ่อมบารุง จานวน 5 รายการ (สายน้าดี,ก๊อกอ่าง,
ท่อน้าทิ้ง, สะดืออ่าง, เทปพันเกลียว)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
20,000.00
20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จากัด / ราคาที่ PR7000063100057
15/10/2019
เสนอ 20,000.00 บาท
10,272.00
10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
PR7000063100058
15/10/2019
จากัด / ราคาที่เสนอ 10,272.00 บาท
1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

270.00

270.00 เฉพาะเจาะจง

12579 ค่าจ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มลมบ่อบาบัด จานวน 1 ลูก

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

12580 วัสดุไฟฟ้า จานวน 5 รายการ

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

12581 ไข่ไรน้าเค็ม จานวน 1 รายการ

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

72,786.00
81,911.50
50,000.00

72,786.00 เฉพาะเจาะจง
81,911.50 เฉพาะเจาะจง
50,000.00 เฉพาะเจาะจง

12578 วัสดุสานักงาน จานวน 3 รายการ(ปกใส, สันปก)

12582 วัสดุการเกษตร(โซเดียมไบคาร์บอเนต)จานวน 1 รายการ
12583 วัสดุสานักงาน 2 รายการ มู่ลอี่ ลูมิเนียม 10 ช่องและ
รางผ้าม่านแบบอลูมิเนียมปรับเชือก 2 เส้น
12584 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ประจาเดือน
กันยายน 2562
12585 ซือ้ ยา จานวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ
12586 ซือ้ ยา จานวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ
12587 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 3 รายการ

ข้อเสนอแนะ
-

นางจันทนา ลิม้ งาม / ราคาที่เสนอ
1,100.00 บาท
บริษัท สยามโกบอลเฮ้าส์ จากัด
(มหาชน) / ราคาที่เสนอ 5,570.00
บาท
ร้านกิจชัยสเตชั่นเนอรี่ / ราคาที่เสนอ
270.00 บาท
ร้านศรีซ่อมไทย /ราคาที่เสนอ
4,800.00 บาท
ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ
3,890.00 บาท
ร้านท้ายตลาดการเกษตร / ราคาที่
เสนอ 13,500.00 บาท
ร้านยืนยงพานิช / ราคาที่เสนอ
4,800.00 บาท
ร้าน ขวัญม่าน / ราคาที่เสนอ
13,000.00 บาท
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

PR7000063100061

16/10/2019

-

-

PR7000063100059

16/10/2019

-

-

PR7000063100062

17/10/2019

-

-

PR7000063100066

18/10/2019

-

-

PR7000063100067

18/10/2019

-

-

PR7000063100082

24/10/2019

-

-

PR7000063100083

24/10/2019

-

-

PR7000063100087

25/10/2019

-

-

PR8000063100002

3/10/2562

-

-

บริษัท เมดไลน์ จากัด
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จากัด

PR8000063100046
PR8000063100041
PR8000063100147

7/10/2562
7/10/2562
7/10/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12588 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
12589 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ
12590 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ
12591 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ
12592 ซือ้ อุปกรณ์ซ่อมเครือ่ งมือแพทย์
12593 ซือ้ อ๊อกซิเจนชนิดท่อ
12594
12595
12596
12597

ซือ้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 1 เครือ่ ง
ซือ้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 1 เครือ่ ง
ซือ้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 10 เครือ่ ง
ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

12598 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
12599 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
12600 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
12601 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
12602
12603
12604
12605

ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
18,725.00
18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
49,755.00
49,755.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
76,291.00
76,291.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
53,928.00
53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
17,000.00
17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จากัด
5,350.00
5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
11,000.00
11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จากัด
11,000.00
11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จากัด
90,000.00
90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จากัด
10,917.21
10,917.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
12,091.00
12,091.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
23,326.00
23,326.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
42,800.00
42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
67,998.50
67,998.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
19,206.50
19,206.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
73,830.00
73,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
93,518.00
93,518.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
95,979.00
95,979.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
หน ้า 1083

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000063100063
7/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR8000063100122

7/10/2562

-

-

PR8000063100124

7/10/2562

-

-

PR8000063100067

7/10/2562

-

-

PR8000063100135
PR8000063100058

7/10/2562
7/10/2562

-

-

PR8000063100120
PR8000063100119
PR8000063100121
PR8000063100007

7/10/2562
7/10/2562
7/10/2562
7/10/2562

-

-

PR8000063100024

7/10/2562

-

-

PR8000063100013

7/10/2562

-

-

PR8000063100004

7/10/2562

-

-

PR8000063100009

7/10/2562

-

-

PR8000063100091
PR8000063100089
PR8000063100106
PR8000063100107

7/10/2562
7/10/2562
7/10/2562
7/10/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

12612 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12613 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12614 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

74,350.00
76,000.00
80,250.00

74,350.00 เฉพาะเจาะจง
76,000.00 เฉพาะเจาะจง
80,250.00 เฉพาะเจาะจง

12615 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12616 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12617 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

82,300.00
85,900.00
89,880.00

82,300.00 เฉพาะเจาะจง
85,900.00 เฉพาะเจาะจง
89,880.00 เฉพาะเจาะจง

12618 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

92,769.00

92,769.00 เฉพาะเจาะจง

12619 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

97,905.00

97,905.00 เฉพาะเจาะจง

12620 ขอซ่อมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12621 ขออนุมัติซอื้ Saw palmetto 160+Sting nettle120
mg cap(Prostagutt) จานวน 90 กล่อง/Caps

4,365.60
96,300.00

4,365.60 เฉพาะเจาะจง
96,300.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จากัด
บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด
บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด
บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด
บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท โปรเกรท เมดิคอล จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

12622 ขออนุมัติซอื้ Berodual Inhaler 10ml (200 dose)
จานวน 300 ชุด
12623 ขออนุมัติซอื้ Tear3 NaturaleTears
(HPML0.3%-0.8ml/อัน) จานวน 650 กล่อง
12624 ขออนุมัติซอื้ ยาและเวชภัณฑ์ จานวน 2 รายการ

56,817.00

56,817.00 เฉพาะเจาะจง
94,588.00 เฉพาะเจาะจง

12606
12607
12608
12609
12610
12611

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
67,500.00
67,500.00 เฉพาะเจาะจง
67,910.00
67,910.00 เฉพาะเจาะจง
68,251.00
68,251.00 เฉพาะเจาะจง
73,280.00
73,280.00 เฉพาะเจาะจง
73,280.00
73,280.00 เฉพาะเจาะจง
74,280.00
74,280.00 เฉพาะเจาะจง

94,588.00
12,133.80

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000063100165
7/10/2562
PR8000063100071
7/10/2562
PR8000063100079
7/10/2562
PR8000063100086
7/10/2562
PR8000063100092
7/10/2562
PR8000063100036
7/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR8000063100093
PR8000063100068
PR8000063100081

7/10/2562
7/10/2562
7/10/2562

-

-

PR8000063100057
PR8000063100069
PR8000063100094

7/10/2562
7/10/2562
7/10/2562

-

-

PR8000063100056

7/10/2562

-

-

PR8000063100064

7/10/2562

-

-

PR8000063100126
PR8000063100109

7/10/2562
7/10/2562

-

-

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100114

7/10/2562

-

-

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100116

7/10/2562

-

-

12,133.80 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
หน ้า 1084

PR8000063100065

7/10/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
12625
12626
12627
12628
12629
12630
12631
12632

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 1 เครือ่ ง
ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 10 เครือ่ ง
ขออนุมัติซอื้ เวชภัณฑ์ ยา
ขออนุมัติซอื้ เวชภัณฑ์ยา
ขออนุมัติซอื้ เวชภัณฑ์ยา
ขออนุมัติซอื้ เวชภัณฑ์ยา
ขออนุมัติซอื้ เวชภัณฑ์ยา
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อและ
ขยะอันตราย ประจาเดือนตุลาคมพ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
11,000.00
11,000.00 เฉพาะเจาะจง
90,000.00
90,000.00 เฉพาะเจาะจง
94,080.00
94,080.00 เฉพาะเจาะจง
40,125.00
40,125.00 เฉพาะเจาะจง
69,015.00
69,015.00 เฉพาะเจาะจง
8,560.00
8,560.00 เฉพาะเจาะจง
41,730.00
41,730.00 เฉพาะเจาะจง
80,000.00
80,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จากัด
บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000063100117
7/10/2562
PR8000063100118
7/10/2562
PR8000063100082
7/10/2562
PR8000063100087
7/10/2562
PR8000063100076
7/10/2562
PR8000063100080
7/10/2562
PR8000063100084
7/10/2562
PO8000063100022
8/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

12633 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ
Sleep Test แบบ PSG ประจาเดือนตุลาคม 2562

49,000.00

49,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิวเทค จากัด

PO8000063100021

8/10/2562

-

-

12634 ค่าบริการทางทันตกรรม (งานฟันปลอม) ประจาเดือน
ตุลาคม 2562
12635 ค่าบริการสลายนิ่ว จานวน 4 ราย

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด

PO8000063100007

7/10/2562

-

-

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO8000063100012

7/10/2562

-

-

12636 ค่าบริการเครือ่ งเลเซอร์ธูเลีย่ ม แบบเคลือ่ นที่ จานวน 3
ราย
12637 ค่าพิมพ์ถ่ายเอกสาร KYOCERA
12638 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
ตุลาคม 2562
12639 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
ตุลาคม 2562
12640 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
ตุลาคม 2562
12641 ค่าเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO8000063100013

7/10/2562

-

-

91,200.00
50,000.00

91,200.00 เฉพาะเจาะจง
50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซีย่ ์ เซอร์วิส
เซส จากัด
บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซีย่ ์ เซอร์วิส
เซส จากัด
บริษัท เมธานนท์ จากัด
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

PO8000063100025
PR8000063100048

8/10/2562
7/10/2562

-

-

65,000.00

65,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จากัด

PO8000063100010

7/10/2562

-

-

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ PO8000063100009
จากัด
51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด PO8000063100023
(มหาชน)
หน ้า 1085

7/10/2562

-

-

8/10/2562

-

-

51,360.00

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12642 จัดจ้างค่าบริการดูแลรักษาเครือ่ ง Mammogram ยีห่ ้อ
HOLOGIC รุน่ M-IV เลขที่เครือ่ ง 18008127012
จานวน 1 เครือ่ ง
12643 จัดจ้างค่าบริการดูแลรักษาเครือ่ งเอกซเรย์เคลือ่ นที่ ยีห่ ้อ
Shimadzu รุน่ Mobile Art Evolution 32kw. เลขที่
เครือ่ ง 0162S87110
12644 จ้างค่าบริการดูแลและบารุงรักษาเครือ่ งอัลตร้าซาวด์
TUS-X100 (Xario 100) S/N 99C1554434 จานวน 1
เครือ่ ง แบบไม่รวมอะไหล่

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
70,000.00
70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จากัด
PO8000063100017
8/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

65,000.00

65,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จากัด

PO8000063100018

8/10/2562

-

-

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จากัด

PO8000063100016

8/10/2562

-

-

12645 จ้างค่าบริการบารุงรักษาชุดแปลงสัญญาณภาพ
เอกซเรย์ทรวงอกเป็นภาพดิจิตอล ยีห่ ้อ Konica
Minolta รุน่ Aero Dr แบบไม่รวมอะไหล่ จานวน 1
เครือ่ ง

95,016.00

95,016.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทย จีแอล จากัด

PO8000063100015

8/10/2562

-

-

12646 จ้างค่าบริการบารุงรักษาชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์
เป็นระบบดิจิตอล ยีห่ ้อ Konica Minolta รุน่ Regius
110 HQ S/N 040408303 แบบไม่รวมอะไหล่ จานวน
1 เครือ่ ง

90,265.00

90,265.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทย จีแอล จากัด

PO8000063100014

8/10/2562

-

-

12647 จ้างเหมาบริการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือ่ งวัด
ไทรอยด์ ยีห่ ้อ CAPINTEC รุน่ Captus 3000 S/N
901574 จานวน ๑ เครือ่ ง
12648 ซือ้ GHIATAS BREAST LOC 20 Gx9CMx20cm
จานวน 10
12649 ซือ้ Syringe for Mallinckrodt 200 ml จานวน 200
Set
12650 ซือ้ Influenza 0.5ml SH (ไข้หวัดใหญ่ Vaxigrip Tetra)
จานวน 300 กล่อง

29,960.00

29,960.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น
(ประเทศไทย) จากัด

PO8000063100020

8/10/2562

-

-

11,770.00

11,770.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100140

7/10/2562

-

-

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท สีมา-เมดิก จากัด

PR8000063100144

7/10/2562

-

-

80,250.00

80,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100111

7/10/2562

-

-

หน ้า 1086

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12651 ซือ้ ยา Aspirin 81 mg (B-Aspirin) จานวน 200 กล่อง
12652 ซือ้ ยา CAPD 2 (1.5%Low Cal) เหลือง 5000 ml
จานวน 112 ถุง
12653 ซือ้ ยา Carbocysteine 100 mg/5 ml syr 60 ml
(Amicof) จานวน 500 ขวด
12654 ซือ้ ยา Co Trimoxazole $400-T80 inj 5 ml (Bacin)
จานวน 6 กล่อง
12655 ซือ้ ยา Epoetin alfa 10000 iu (Hemax) จานวน 100
syringe
12656 ซือ้ ยา Insulin GENSULIN30/70 pen 3 ml
(RI30u/NPH70/ml) จานวน 200 กล่อง
12657 ซือ้ ยา Ispaghula 5 gm pwd (Mucilin) จานวน 500
กล่อง
12658 ซือ้ ยา Lactulose 66.7% syr 100 ml (Laevolac)
จานวน 1000 ขวด
12659 ซือ้ ยา Mefenamic 250 mg (Mefa250) จานวน 5 ขวด
12660 ซือ้ ยา Mycophenolate mofetil 250 mg (Imucept)
ฉร. จานวน 50 กล่อง
12661 ซือ้ ยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS)
จานวน 3000 ขวด
12662 ซือ้ ยา Pitavastatin 2 mg tab (Livalo) จานวน 60
กล่อง
12663 ซือ้ ยา Sodium bicarbonate 7.5% inj 50 ml
จานวน 5 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
33,000.00
33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ PR8000063100037
7/10/2562
รีส์ จากัด
88,592.00
88,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000063100003
7/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สามัคคีเภสัช จากัด

PR8000063100039

7/10/2562

-

-

8,172.02

8,172.02 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100018

7/10/2562

-

-

95,000.00

95,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล
จากัด
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จากัด

PR8000063100010

7/10/2562

-

-

78,000.00

78,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000063100008

7/10/2562

-

-

56,250.00

56,250.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100014

7/10/2562

-

-

58,850.00

58,850.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด

PR8000063100016

7/10/2562

-

-

2,250.00

2,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จากัด

PR8000063100006

7/10/2562

-

-

85,000.00

85,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100021

7/10/2562

-

-

87,000.00

87,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100028

7/10/2562

-

-

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด

PR8000063100012

7/10/2562

-

-

6,625.00

6,625.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล
จากัด

PR8000063100025

7/10/2562

-

-

หน ้า 1087

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12664 ซือ้ ยา Triamcinolone 10 mg/10 ml inj
(Kanolone) จานวน 300 vial , Triamcinolone 40
mg/1 ml inj (Kanolone-F) จานวน 300 vial

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
20,100.00
20,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แอล.บี.เอส แลบ PR8000063100034
7/10/2562
บอเรตอรี่

ข้อเสนอแนะ
-

12665 ซือ้ ยา Urea 10% cream 100 gm (Diabederm)
จานวน 900 หลอด
12666 ซือ้ ยา จานวน 3 รายการ ตามเอกสารแนบ
12667 ซือ้ ยา จานวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ
12668 ซือ้ ยา จานวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ

91,800.00

91,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอก ดรัก จากัด

PR8000063100031

7/10/2562

-

-

16,790.00
17,002.00
51,200.00

16,790.00 เฉพาะเจาะจง
17,002.00 เฉพาะเจาะจง
51,200.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100052
PR8000063100047
PR8000063100044

7/10/2562
7/10/2562
7/10/2562

-

-

12669 Sterile Gas EO

44,554.80

44,554.80 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100132

7/10/2562

-

-

12670 ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

2,540.00

2,540.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จากัด
องค์การเภสัชกรรม
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จากัด

PR8000063100030

7/10/2562

-

-

12671 ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

23,100.00

23,100.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100032

7/10/2562

-

-

12672 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
12673 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

9,900.00
12,412.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง
12,412.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100167
PR8000063100170

7/10/2562
7/10/2562

-

-

12674 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100169

7/10/2562

-

-

12675 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

73,304.00

73,304.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100179

7/10/2562

-

-

12676 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

85,100.00

85,100.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100175

7/10/2562

-

-

12677 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

88,108.00

88,108.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000063100174

7/10/2562

-

-

หน ้า 1088

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12678 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
12679 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
12680 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12681 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12682 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12683 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
94,122.00
94,122.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
99,336.00
99,336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
2,400.00
2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จากัด
3,600.03
3,600.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะควาสตาร์ จากัด
3,800.00
3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
จากัด
4,250.00
4,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000063100177
7/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR8000063100178

7/10/2562

-

-

PR8000063100152
PR8000063100096
PR8000063100134

7/10/2562
7/10/2562
7/10/2562

-

-

PR8000063100153

7/10/2562

-

-

12684 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12685 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12686 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

5,600.00
5,760.00
6,000.00

5,600.00 เฉพาะเจาะจง
5,760.00 เฉพาะเจาะจง
6,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด
PR8000063100148
บริษัท ไลฟ์พลัส จากัด
PR8000063100104
บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จากัด PR8000063100143

7/10/2562
7/10/2562
7/10/2562

-

-

12687 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12688 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

6,420.00
7,000.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง
7,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด พร้อม เซิร์ฟ
PR8000063100066
ห้างหุ้นส่วนจากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย PR8000063100108

7/10/2562
7/10/2562

-

-

12689 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12690 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

7,386.00
7,490.00

7,386.00 เฉพาะเจาะจง
7,490.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100128
PR8000063100133

7/10/2562
7/10/2562

-

-

12691 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12692 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

8,000.00
9,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีเค เมดิคอล จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จากัด
บริษัท เทคโนเมดิคัล จากัด (มหาชน)

PR8000063100130
PR8000063100160

7/10/2562
7/10/2562

-

-

9,240.00
11,040.00
11,160.00
11,871.00

9,240.00 เฉพาะเจาะจง
11,040.00 เฉพาะเจาะจง
11,160.00 เฉพาะเจาะจง
11,871.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิไทม์ จากัด
บริษัท ออโธพีเซีย จากัด
บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย

PR8000063100115
PR8000063100150
PR8000063100151
PR8000063100110

7/10/2562
7/10/2562
7/10/2562
7/10/2562

-

-

12693
12694
12695
12696

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

หน ้า 1089

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12697 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12698 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12699 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12700 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12701 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12702 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12703 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12704 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12705 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12706 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12707
12708
12709
12710
12711

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
12,500.00
12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จากัด
12,840.00
12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
12,840.00
12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จากัด
13,500.00
13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จากัด
15,000.00
15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
17,120.00
17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
17,120.00
17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
18,725.00
18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
26,000.00
26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
26,215.00
26,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จากัด
26,900.00
26,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จากัด
27,000.00
27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันตาเทก จากัด
27,392.00
27,392.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พร้อม เซิร์ฟ
27,895.00
27,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จากัด
28,500.00
28,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จากัด

12712 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

28,890.00

12713 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12714 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12715 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

29,440.00
30,000.00
31,150.00

28,890.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
29,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จากัด
30,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พร้อม เซิร์ฟ
31,150.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
หน ้า 1090

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000063100100
7/10/2562
PR8000063100102
7/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR8000063100077

7/10/2562

-

-

PR8000063100123
PR8000063100060
PR8000063100101

7/10/2562
7/10/2562
7/10/2562

-

-

PR8000063100129

7/10/2562

-

-

PR8000063100161

7/10/2562

-

-

PR8000063100103

7/10/2562

-

-

PR8000063100074

7/10/2562

-

-

PR8000063100098
PR8000063100142
PR8000063100158
PR8000063100137
PR8000063100146

7/10/2562
7/10/2562
7/10/2562
7/10/2562
7/10/2562

-

-

PR8000063100105

7/10/2562

-

-

PR8000063100075
PR8000063100157
PR8000063100070

7/10/2562
7/10/2562
7/10/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
12716
12717
12718
12719

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
31,750.00
31,750.00 เฉพาะเจาะจง
34,240.00
34,240.00 เฉพาะเจาะจง
34,810.00
34,810.00 เฉพาะเจาะจง
36,915.00
36,915.00 เฉพาะเจาะจง

12720 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12721 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

39,590.00
40,000.00

39,590.00 เฉพาะเจาะจง
40,000.00 เฉพาะเจาะจง

12722 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

42,000.00

42,000.00 เฉพาะเจาะจง

12723 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

49,000.00

49,000.00 เฉพาะเจาะจง

12724 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12725 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12726 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

50,000.00
53,118.00
53,500.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง
53,118.00 เฉพาะเจาะจง
53,500.00 เฉพาะเจาะจง

12727
12728
12729
12730
12731
12732
12733

55,000.00
58,750.00
62,600.00
66,000.00
67,181.00
67,500.00
25,145.00

55,000.00 เฉพาะเจาะจง
58,750.00 เฉพาะเจาะจง
62,600.00 เฉพาะเจาะจง
66,000.00 เฉพาะเจาะจง
67,181.00 เฉพาะเจาะจง
67,500.00 เฉพาะเจาะจง
25,145.00 เฉพาะเจาะจง

30,500.00
72,000.72

30,500.00 เฉพาะเจาะจง
72,000.72 เฉพาะเจาะจง

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
NON-WOVEN ขนาด 60*60 CM

12734 ซือ้ แก๊ส
12735 ซือ้ กระดาษเช็ดมือแบบยาว

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท วีไอโอ กรุป๊ จากัด
บริษัท ฟีนิกซ์ เอ็กเซล จากัด
บริษัท วีไอโอ กรุป๊ จากัด
บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท บางกอกยูนิเทรด จากัด
บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด
บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เอเมอร์สัน กรุป๊ จากัด
บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จากัด
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จากัด
บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด
บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บางแสนแก๊ส
บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด

หน ้า 1091

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000063100154
7/10/2562
PR8000063100145
7/10/2562
PR8000063100149
7/10/2562
PR8000063100073
7/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR8000063100138
PR8000063100156

7/10/2562
7/10/2562

-

-

PR8000063100095

7/10/2562

-

-

PR8000063100097

7/10/2562

-

-

PR8000063100085
PR8000063100083
PR8000063100078

7/10/2562
7/10/2562
7/10/2562

-

-

PR8000063100072
PR8000063100099
PR8000063100059
PR8000063100112
PR8000063100088
PR8000063100113
PR8000063100201

7/10/2562
7/10/2562
7/10/2562
7/10/2562
7/10/2562
7/10/2562
8/10/2562

-

-

PR8000063100205
PR8000063100191

8/10/2562
8/10/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12736 ซือ้ ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
12737 ซือ้ น้ายาปรับผ้านุ่ม
12738 ซือ้ ยา N.S.S 0.9% 5 ml จานวน 200 กล่อง
12739 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
12740 ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ
12741
12742
12743
12744
12745
12746
12747

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
19,773.60
19,773.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
5,885.00
5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
84,000.00
84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จากัด
91,800.00
91,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
28,055.40
28,055.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จากัด

ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 ชนิด

6,000.00
10,200.00
12,000.00
51,000.00
53,500.00
91,200.00
10,950.00

12748 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 ชนิด

77,040.00

12749 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 3 ชนิด
12750 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 4 ชนิด
12751 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

30,000.00
73,830.00
5,724.50

12752 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

39,590.00

12753 ซือ้ วัสดุสานักงาน 21 ชนิด
12754 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

72,727.90
97,637.50

6,000.00 เฉพาะเจาะจง
10,200.00 เฉพาะเจาะจง
12,000.00 เฉพาะเจาะจง
51,000.00 เฉพาะเจาะจง
53,500.00 เฉพาะเจาะจง
91,200.00 เฉพาะเจาะจง
10,950.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิทอป จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด สกายเมดไลน์
บริษัท ทริมเมอร์ จากัด
บริษัท ไพรม์เมดิคอล จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล
บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด
77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด
73,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด
5,724.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
72,727.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิมไถ่ 2512 จากัด
97,637.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
หน ้า 1092

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000063100200
8/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR8000063100202

8/10/2562

-

-

PR8000063100181
PR8000063100197

8/10/2562
8/10/2562

-

-

PR8000063100206

8/10/2562

-

-

PR8000063100199
PR8000063100194
PR8000063100184
PR8000063100192
PR8000063100195
PR8000063100182
PR8000063100193

8/10/2562
8/10/2562
8/10/2562
8/10/2562
8/10/2562
8/10/2562
8/10/2562

-

-

PR8000063100196

8/10/2562

-

-

PR8000063100186
PR8000063100183
PR8000063100204

8/10/2562
8/10/2562
8/10/2562

-

-

PR8000063100203

8/10/2562

-

-

PR8000063100198
PR8000063100190

8/10/2562
8/10/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12755 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
12756 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
12,000.00
12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000063100208
9/10/2562
36,800.00
36,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด PR8000063100209
9/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

12757 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

97,200.00

97,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

PR8000063100210

9/10/2562

-

-

12758
12759
12760
12761
12762

8,360.00
7,276.00
39,000.00
3,500.00
11,250.00

8,360.00 เฉพาะเจาะจง
7,276.00 เฉพาะเจาะจง
39,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,500.00 เฉพาะเจาะจง
11,250.00 เฉพาะเจาะจง

ไอที เอเวอร์รีติง
PR8000063100212
บริษัท วุทธากร สไตล์ จากัด
PR8000063100218
ห้างหุ้นส่วนจากัด ภาสิน
PR8000063100215
ใบสาคัญค้างจ่าย
PR8000063100207
บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จากัด PR8000063100234

9/10/2562
9/10/2562
9/10/2562
9/10/2562
10/10/2562

-

-

12763 ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว 4 ชนิด

30,923.00

30,923.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิมไถ่ 2512 จากัด

PR8000063100235

10/10/2562

-

-

12764 ขออนุมัติค่าบริการตรวจวิเคราะห์ค่า ENDOTOXIN

51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จากัด

PO8000063100036

11/10/2562

-

-

12765 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จากัด

PO8000063100041

11/10/2562

-

-

12766 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จากัด

PO8000063100042

11/10/2562

-

-

12767 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
กรกฎาคม 2562
12768 จ้างเหมาบริการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือ่ งวัด
รังสี Dose Calibrator ยีห่ ้อ Capintec รุน่ CRC-25R
S/N 252968 แบบไม่รวมอะไหล่ จานวน 1 เครือ่ ง

37,300.00

37,300.00 เฉพาะเจาะจง

โรงพยาบาลชลบุรี

PR8000063100220

10/10/2562

-

-

29,960.00

29,960.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น
(ประเทศไทย) จากัด

PO8000063100033

10/10/2562

-

-

12769 ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร 2 ชนิด

95,500.00

95,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด

PR8000063100229

10/10/2562

-

-

ขอซือ้ สาย LAN CAT5e และหัว RJ45
ซือ้ ผ้ายาง 2 หน้า
ซือ้ สติก๊ เกอร์
โปรแกรมประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

หน ้า 1093

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12770 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
12771 ขออนุมัติค่าบริการบารุงรักษาเชิงป้องกันเครือ่ งไตเทียม
Fresenius
12772 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในสานักงาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
58,000.00
58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) PR8000063100223
10/10/2562
จากัด
39,360.00
39,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) PO8000063100043 11/10/2562
จากัด
9,999.00
9,999.00 เฉพาะเจาะจง ใบสาคัญค้างจ่าย
PR8000063100252
11/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

12773 ขออนุมัติซอื้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

5,296.50

5,296.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100248

11/10/2562

-

-

12774 ขออนุมัติซอื้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

99,617.00

99,617.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100249

11/10/2562

-

-

12775 ค่าบริการบารุงรักษาเชิงป้องกันเครือ่ งไตเทียม
Fresenius
12776 ซือ้ Easy foam 10 x 10 CM. 5 mm. จานวน 12
กล่อง
12777 ซือ้ Fixomull 2x10 yds (1 Roll) 5 cm x10 m
จานวน 50 กล่อง , Fixomull 4x10 yds (1 Roll) 10
cmx10m จานวน 50 กล่อง
12778 ซือ้ Glucostrip (Accu-Chek) 50 Strip AC
PERFORMA STRIP จานวน 100 กล่อง
12779 ซือ้ กระดาษความร้อน

78,720.00

78,720.00 เฉพาะเจาะจง

11/10/2562

-

-

18,618.00

18,618.00 เฉพาะเจาะจง

11/10/2562

-

-

28,194.50

28,194.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) PO8000063100044
จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000063100257
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063100255
จากัด

11/10/2562

-

-

48,150.00

48,150.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100256

11/10/2562

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ภาสิน

PR8000063100247

11/10/2562

-

-

12780 ซือ้ ยา Gabapentin 300 mg cap (Berlontin) จานวน
450 กล่อง
12781 Mometasone 50 mcg nasal spray 140 d
(NasonexAQ) จานวน 150 ขวด
12782 ซ่อมและบารุงรักาาเครือ่ งอบแก๊ส

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100250

11/10/2562

-

-

84,583.50

84,583.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100300

15/10/2562

-

-

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไพรม์เมดิคอล จากัด

PO8000063100048

15/10/2562

-

-

หน ้า 1094

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12783 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
12784 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
12785 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12786 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12787 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12788 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12789 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12790 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
23,000.00
23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
35,310.00
35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
10,700.00
10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
16,317.50
16,317.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
17,976.00
17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
42,800.00
42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
43,870.00
43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
45,000.00
45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000063100258
15/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR8000063100274

15/10/2562

-

-

PR8000063100259

15/10/2562

-

-

PR8000063100266

15/10/2562

-

-

PR8000063100260

15/10/2562

-

-

PR8000063100262

15/10/2562

-

-

PR8000063100261

15/10/2562

-

-

PR8000063100263

15/10/2562

-

-

12791 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

52,300.00

52,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮอสปีเทค จากัด

PR8000063100292

15/10/2562

-

-

12792 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

52,300.00

52,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮอสปีเทค จากัด

PR8000063100294

15/10/2562

-

-

12793 ขออนุมัติซอื้ Citra-Lock 30% จานวน 10 กล่อง

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จากัด

PR8000063100303

15/10/2562

-

-

12794 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยหายใจชนิดแรงดันอัตโนมัติ
พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน จานวน 1 เครือ่ ง
12795 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งปั่นอาหาร จานวน 12 เครือ่ ง

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิวเทค จากัด

PR8000063100285

15/10/2562

-

-

31,200.00

31,200.00 เฉพาะเจาะจง

อมรเลิศวิทย์

PR8000063100268

15/10/2562

-

-

8,731.20

8,731.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100281

15/10/2562

-

-

12796 ขออนุมัติซอื้ เวชภัณฑ์ยา
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12797 ขออนุมัติซอื้ แฟ้มซองพลาสติกขยายข้าง จานวน 50 โหล
12798 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,900.00
9,900.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย์
PR8000063100269
15/10/2562
2,889.00

2,889.00 เฉพาะเจาะจง

12799 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
สิงหาคม 2562
12800 จ้างซ่อมบารุงรักษาเครือ่ งนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ และเครือ่ ง
ล้างอัตโนมัติ
12801 ซือ้ Crutches (ไม้ค้ายันคู)่ #48 จานวน 25 คู่ ,
Crutches (ไม้ค้ายันคู)่ #50 จานวน 25 คู่
12802 ซือ้ ยา Alteplase (rt-PA) 2 mg จานวน 12 dose

49,050.00

ข้อเสนอแนะ
-

ณัฐแอร์

PR8000063100271

15/10/2562

-

-

49,050.00 เฉพาะเจาะจง

โรงพยาบาลชลบุรี

PR8000063100270

15/10/2562

-

-

74,900.00

74,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จากัด

PO8000063100047

15/10/2562

-

-

17,500.00

17,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พิลโก้ จากัด

PR8000063100265

15/10/2562

-

-

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR8000063100283

15/10/2562

-

-

12803 ซือ้ ยา BethaNEchol 10 mg (Ucholine) จานวน 50
กล่อง
12804 ซือ้ ยา Clopidogrel 75 mg (Apolests) จานวน 350
กล่อง
12805 ซือ้ ยา Fenofibrate 200 mg (Adfen-200) จานวน
4000 กล่อง
12806 ซือ้ ยา Lamotrigine 100 mg tab (Lamoga) จานวน
30 กล่อง
12807 ซือ้ ยา MMR vac รพ. (Masu) จานวน 30 vial

34,775.00

34,775.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิง้ จากัด

PR8000063100306

15/10/2562

-

-

94,500.00

94,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100301

15/10/2562

-

-

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100298

15/10/2562

-

-

14,850.00

14,850.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เอฟ.ซี.พี. จากัด

PR8000063100308

15/10/2562

-

-

5,100.00

5,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มาสุ จากัด

PR8000063100295

15/10/2562

-

-

12808 ซือ้ ยา N.S.S 0.9% 100 ml จานวน 5000 ถุง , Water
(sterile) 1000 ml (AS) จานวน 600 ขวด

86,200.00

86,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด

PR8000063100299

15/10/2562

-

-

12809 ซือ้ ยา Ondansetron 4 mg/2 ml inj (Onsia) จานวน
100 กล่อง , Sulperazon 1.5 gm (CPZ1+SBT0.5)
(Sulcef) จานวน 100 vial

17,655.00

17,655.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000063100297

15/10/2562

-

-
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12810 ซือ้ ยา Paracetamol rectal suppo 125 mg จานวน
1 กล่อง , Warfarin 3 mg ฟ้า (Orfarin) จานวน 30
กล่อง
12811 ซือ้ ยา Sertraline 50 mg tab (SerLIFt) จานวน 500
กล่อง , Potassium Cl 500 mg (6.6 mEq) tab
(Enpott) จานวน 50 ขวด
12812 ซือ้ ยา Tizanidine 2 mg tab (Tizan) จานวน 200
กล่อง , Hydroxychloroquine 200 mg
(HYdroQuin) จานวน 100 กล่อง
12813 ซือ้ ยา จานวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
11,416.90
11,416.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จากัด PR8000063100284
15/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000063100304
จากัด

15/10/2562

-

-

85,000.00

85,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์
จากัด

PR8000063100287

15/10/2562

-

-

92,600.00

92,600.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100302

15/10/2562

-

-

88,639.30

88,639.30 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
องค์การเภสัชกรรม

PR8000063100279

15/10/2562

-

-

12815 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 2 รายการ

8,800.00

8,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิทอป จากัด

PR8000063100320

15/10/2562

-

-

12816 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 4 รายการ
ตามเอกสารแนบ
12817 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทยื 2 รายการ

47,250.00

47,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พิลโก้ จากัด

PR8000063100267

15/10/2562

-

-

44,800.00

44,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จากัด

PR8000063100277

15/10/2562

-

-

12818 ซือ้ เวชภัณฑ์ จานวน 1 รายการ

69,978.00

69,978.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100316

15/10/2562

-

-

12819 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

7,062.00

7,062.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100322

15/10/2562

-

-

12820 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100319

15/10/2562

-

-

12821 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

61,632.00

61,632.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000063100321

15/10/2562

-

-

12814 ซือ้ ยา จานวน 7 รายการ ตามเอกสารแนบ
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12822 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
12823 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
93,625.00
93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063100323
15/10/2562
จากัด
18,581.00
18,581.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000063100314
15/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

12824 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100312

15/10/2562

-

-

12825 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

54,570.00

54,570.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100313

15/10/2562

-

-

12826 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

58,165.20

58,165.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100311

15/10/2562

-

-

12827 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

59,706.00

59,706.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100307

15/10/2562

-

-

12828 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

67,410.00

67,410.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100286

15/10/2562

-

-

12829 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

73,188.00

73,188.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100305

15/10/2562

-

-

12830 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

80,892.00

80,892.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100289

15/10/2562

-

-

12831 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

81,534.00

81,534.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100291

15/10/2562

-

-

12832 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

82,775.20

82,775.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100315

15/10/2562

-

-

12833 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

88,275.00

88,275.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100309

15/10/2562

-

-

12834 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100310

15/10/2562

-

-

12835 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

91,592.00

91,592.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100293

15/10/2562

-

-
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12836 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
92,448.00
92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000063100288
15/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

12837 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 2 รายการ

95,238.56

95,238.56 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100317

15/10/2562

-

-

12838 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 5 รายการ

90,211.70

90,211.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100318

15/10/2562

-

-

12839 ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

79,500.00

79,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทันตสยาม จากัด

PR8000063100273

15/10/2562

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด

PR8000063100352

16/10/2562

-

-

92,555.00

92,555.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100362

16/10/2562

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
ใบสาคัญค้างจ่าย

PR8000063100347

16/10/2562

-

-

12843 ซือ้ ยา AMIOdarone 200 mg tab (Zydarone)
จานวน 20 กล่อง
12844 ซือ้ ยา Betamethasone cream 0.1% 5 gm
(Betameth) จานวน 300 หลอด
12845 ซือ้ ยา Calcium carbonate 1500 mg tab
(Caltab1500) จานวน 200 กล่อง , Colchicine 0.6
mg (Prochic) จานวน 50 กล่อง
12846 ซือ้ ยา Chloramphenicol 1% Oph Oint 5 gm
จานวน 360 หลอด , Chloramphenicol 0.5% e.d
10 ml จานวน 60 ขวด
12847 ซือ้ ยา D 5 S 1000 ml จานวน 500 ถุง

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง

16/10/2562

-

-

2,568.00

2,568.00 เฉพาะเจาะจง

16/10/2562

-

-

49,757.50

49,757.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล
PR8000063100324
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ PR8000063100342
รีส์ จากัด
บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด
PR8000063100330

16/10/2562

-

-

5,790.00

5,790.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงไทยเมดิคอล จากัด

PR8000063100333

16/10/2562

-

-

14,750.00

14,750.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100341

16/10/2562

-

-

12848 ซือ้ ยา Dicloxacillin 62.5 mg/5 ml sy (U diclox)
จานวน 400 ขวด

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท ยูโทเปี้ยน จากัด

PR8000063100332

16/10/2562

-

-

12840 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
12841 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 3 รายการ
12842 ขออนุมัติซอื้ vidiomic go จานวน 1 อัน
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งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12849 ซือ้ ยา Doxorubicin 50 mg/25 ml inj
(Doxorubicin) ฉร. จานวน 40 vial , Vincristine 2
mg/2 ml inj (V.C.S.) ฉร. จานวน 20 vial

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
14,600.00
14,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จากัด
PR8000063100348
16/10/2562
-

12850 ซือ้ ยา Iron Sucrose inj 100 mg/5 ml (Femorum)
จานวน 60 กล่อง
12851 ซือ้ ยา Lidocaine 2% 100 ml (Racser viscous)
จานวน 30 ขวด
12852 ซือ้ ยา Risperidone 1 mg Tab (Neuris 1) จานวน 30
กล่อง , Risperidone 2 mg tab (Neuris) จานวน 20
กล่อง
12853 ซือ้ ยา Tears2 Natear 10 ml (HPML 0.3% Pre)
จานวน 3000 ขวด
12854 ซือ้ ยา Tranexamic 250 mg/5 ml inj (TranSAmin)
จานวน 10 กล่อง , Tranxenamic 250 mg cap
(Transamin) จานวน 50 ขวด
12855 ซือ้ ยา Vitamin B 1612 tab (Sambee) จานวน 100
กล่อง , M. Carminative 240 ml จานวน 300 ขวด

42,900.00

42,900.00 เฉพาะเจาะจง

7,950.00

7,950.00 เฉพาะเจาะจง

50,600.00

50,600.00 เฉพาะเจาะจง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

26,964.00

26,964.00 เฉพาะเจาะจง

65,912.00

12856 ซือ้ ยา Vitamin D3 0.25 mcg cap (Calcit SG)
จานวน 300 กล่อง
12857 ซือ้ ยา จานวน 3 รายการ ตามเอกสารแนบ

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

ข้อเสนอแนะ
-

PR8000063100340

16/10/2562

-

-

บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป
PR8000063100345
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จากัด PR8000063100343

16/10/2562

-

-

16/10/2562

-

-

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000063100339
จากัด
บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล
PR8000063100344
เฮลท์แคร์ จากัด

16/10/2562

-

-

16/10/2562

-

-

65,912.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด

PR8000063100335

16/10/2562

-

-

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100337

16/10/2562

-

-

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด

PR8000063100328

16/10/2562

-

-

12858 ซือ้ ยา จานวน 3 รายการ ตามเอกสารแนบ

37,100.00

37,100.00 เฉพาะเจาะจง

16/10/2562

-

-

12859 ซือ้ ยา ฟ้าทะลายโจร 400 mg cap (60 cap) จานวน
300 ขวด , มะขามป้อม (ยาแก้ไอ) 120 ml จานวน
1000 ขวด

40,900.00

40,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ PR8000063100325
รีส์ จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000063100331
จากัด

16/10/2562

-

-

หน ้า 1100

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12860 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
12861 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
12862 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
12863 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
12864 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
12865 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
12866 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
12867 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
12868 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
12869 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 2 รายการ
12870 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
12871 จ้างบริการบารุงรักษาลิฟท์
12872 ซือ้ เครือ่ งมือช่าง 2 รายการ
12873 ขออนุมัติซอื้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
7,864.50
7,864.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
11,299.20
11,299.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
33,255.60
33,255.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
46,866.00
46,866.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
48,364.00
48,364.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
70,620.00
70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
88,275.00
88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
96,086.00
96,086.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
97,584.00
97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
94,374.00
94,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
50,402.00
50,402.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
29,000.00
29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
28,600.00
28,600.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์
5,992.00

5,992.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

หน ้า 1101

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000063100356
16/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR8000063100358

16/10/2562

-

-

PR8000063100361

16/10/2562

-

-

PR8000063100355

16/10/2562

-

-

PR8000063100350

16/10/2562

-

-

PR8000063100354

16/10/2562

-

-

PR8000063100359

16/10/2562

-

-

PR8000063100357

16/10/2562

-

-

PR8000063100349

16/10/2562

-

-

PR8000063100363

16/10/2562

-

-

PR8000063100351

16/10/2562

-

-

PO8000063100063

17/10/2562

-

-

PR8000063100378

17/10/2562

-

-

PR8000063100383

18/10/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12874 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 3 รายการ
12875 ซือ้ ยา Tar shampoo 200 ml 30 ขวด
12876 ซือ้ ยา Potassium iodide 450 g จานวน 1 กระปุก

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
16,454.46
16,454.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063100385
18/10/2562
จากัด
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสาคัญค้างจ่าย
PR8000063100384
18/10/2562
2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง

12877 ซือ้ ยา Salbutamol 0.1 mg/P MDI (Salvo Evoh
200 d) จานวน 300 ชุด
12878 ซือ้ ยา Salbutamol 2.5 mg /2.5 ml nb (Asmasal
SDU n.b) จานวน 300 กล่อง , Cyclosporine 25 mg
(Equoral 25) จานวน 30 กล่อง

13,482.00

13,482.00 เฉพาะเจาะจง

57,780.00

57,780.00 เฉพาะเจาะจง

12879 ซือ้ ยา Sodium chloride 0.9% (refill) 20 sach
(Cleanoze) จานวน 300 กล่อง
12880 ซือ้ ยา Succinylcholine 500 mg inj
(Suxamethonium) จานวน 50 vial
12881 ซือ้ ยา Valproate 200 mg tab (Encorate) จานวน
30 กล่อง , Octreotide 100 mcg/1 ml inj (Octride)
จานวน 300 amp
12882 ซือ้ ยา Venlafaxine 75 mg cap (Valosine SR)
จานวน 100 กล่อง
12883 ซือ้ ยา จานวน 3 รายการ ตามเอกสารแนบ

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง

7,490.00

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985)
PR8000063100426
จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000063100421
จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000063100484
จากัด

21/10/2562

-

-

21/10/2562

-

-

21/10/2562

-

-

บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จากัด

PR8000063100428

21/10/2562

-

-

7,490.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ภิญโญฟาร์มาซี

PR8000063100411

21/10/2562

-

-

57,300.00

57,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์
จากัด

PR8000063100427

21/10/2562

-

-

43,228.00

43,228.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100424

21/10/2562

-

-

58,750.00

58,750.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100439

21/10/2562

-

-

12884 ซือ้ ยา จานวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ

25,757.00

25,757.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จากัด
สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จากัด

PR8000063100435

21/10/2562

-

-

12885 ซือ้ ยา จานวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ

26,940.00

26,940.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด

PR8000063100436

21/10/2562

-

-

หน ้า 1102

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12886 ซือ้ ยา จานวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ
12887 ซือ้ ยา พริกเจล 35 gm (Capsild gel) จานวน 300
หลอด
12888 ซือ้ วัสดุงานช่าง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
95,950.00
95,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จากัด
PR8000063100433
21/10/2562
(มหาชน)
13,500.00
13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จากัด
PR8000063100475
21/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

4,869.57

4,869.57 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR8000063100405

21/10/2562

-

-

12889 ซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ 2 เครือ่ ง

49,113.00

49,113.00 เฉพาะเจาะจง

ณัฐแอร์

PR8000063100413

21/10/2562

-

-

12890 ซือ้ เวชภัณฑ์ จานวน 2 รายการ

52,815.20

52,815.20 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100434

21/10/2562

-

-

PR8000063100464

21/10/2562

-

-

PR8000063100441

21/10/2562

-

-

PR8000063100489

21/10/2562

-

-

PR8000063100442

21/10/2562

-

-

PR8000063100485

21/10/2562

-

-

PR8000063100479

21/10/2562

-

-

PR8000063100472

21/10/2562

-

-

PR8000063100458

21/10/2562

-

-

PR8000063100450

21/10/2562

-

-

12891 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

4,098.10

12892 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

5,778.00

12893 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

9,523.00

12894 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

11,021.00

12895 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

14,500.00

12896 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

21,500.00

12897 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

26,750.00

12898 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

32,100.00

12899 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

51,360.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
4,098.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
9,523.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
11,021.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
21,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
หน ้า 1103
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
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12900 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
12901 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
12902 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
68,587.00
68,587.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063100438
21/10/2562
จากัด
97,584.00
97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063100476
21/10/2562
จากัด
98,707.50
98,707.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000063100460
21/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

12903 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

83,460.00

83,460.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100400

21/10/2562

-

-

12904 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

92,287.50

92,287.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100394

21/10/2562

-

-

12905 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100388

21/10/2562

-

-

12906 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100387

21/10/2562

-

-

12907 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

23,700.00

23,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
จากัด
บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จากัด

PR8000063100389

21/10/2562

-

-

12908 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง

21/10/2562

-

-

12909 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง

21/10/2562

-

-

12910 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000063100491
จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000063100493
จากัด
บริษัท วีไอโอ กรุป๊ จากัด
PR8000063100459

21/10/2562

-

-

12911 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

4,558.20

4,558.20 เฉพาะเจาะจง

21/10/2562

-

-

12912 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

4,922.00

4,922.00 เฉพาะเจาะจง

21/10/2562

-

-

12913 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

7,600.00

7,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
PR8000063100447
(ไทย) จากัด
บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ PR8000063100487
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เทคโนเมดิคัล จากัด (มหาชน) PR8000063100446

21/10/2562

-

-

หน ้า 1104
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12914 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,400.00
8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จากัด
PR8000063100470
21/10/2562
-

12915 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง

12916 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

10,400.00

10,400.00 เฉพาะเจาะจง

12917 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

12,305.00

12,305.00 เฉพาะเจาะจง

12918 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

12,640.00

12919 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จากัด

PR8000063100391

21/10/2562

-

-

PR8000063100408

21/10/2562

-

-

PR8000063100397

21/10/2562

-

-

12,640.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จากัด

PR8000063100451

21/10/2562

-

-

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จากัด

PR8000063100390

21/10/2562

-

-

12920 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

15,622.00

15,622.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100477

21/10/2562

-

-

12921 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

21,160.00

21,160.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
บริษัท ออโธพีเซีย จากัด

PR8000063100463

21/10/2562

-

-

12922 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด

PR8000063100392

21/10/2562

-

-

12923 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

28,890.00

28,890.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100480

21/10/2562

-

-

12924 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

29,550.00

29,550.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จากัด

PR8000063100483

21/10/2562

-

-

12925 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

31,351.00

31,351.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟีนิกซ์ เอ็กเซล จากัด

PR8000063100452

21/10/2562

-

-

12926 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

39,290.40

39,290.40 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100445

21/10/2562

-

-

12927 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

40,500.00

40,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จากัด

PR8000063100486

21/10/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12928 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12929 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
44,800.00
44,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063100473
21/10/2562
จากัด
45,000.00
45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จากัด PR8000063100469
21/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

12930 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

45,900.00

45,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด

PR8000063100455

21/10/2562

-

-

12931 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

46,973.00

46,973.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100467

21/10/2562

-

-

12932 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

49,113.00

49,113.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100393

21/10/2562

-

-

12933 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

57,200.00

57,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด

PR8000063100461

21/10/2562

-

-

12934 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

59,737.00

59,737.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100402

21/10/2562

-

-

12935 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

68,500.00

68,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด

PR8000063100453

21/10/2562

-

-

12936 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

74,250.00

74,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด

PR8000063100457

21/10/2562

-

-

12937 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

74,280.00

74,280.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100401

21/10/2562

-

-

12938 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

74,600.00

74,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด

PR8000063100454

21/10/2562

-

-

12939 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

81,741.00

81,741.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100399

21/10/2562

-

-

12940 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

81,741.00

81,741.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100404

21/10/2562

-

-

12941 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

81,741.00

81,741.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100406

21/10/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12942 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
12943 ขออนุมัติซอื้ Fluticasone 125 mcg evo 120d
(Flixotide) จานวน 100 ขวด
12944 ขออนุมัติซอื้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
98,000.00
98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000063100466
21/10/2562
จากัด
22,363.00
22,363.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000063100462
21/10/2562
1,498.00

1,498.00 เฉพาะเจาะจง

12945 ซือ้ 0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000 ml จานวน
3,120 ขวด
12946 ซือ้ Blood Tubing Set NS-2060 No.15 (INT)
จานวน 1,100 ชิ้น
12947 ซือ้ ครุภัณฑ์ 2 รายการ

95,160.00

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100456

21/10/2562

-

-

95,160.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สตาร์แล็บ จากัด

PR8000063100482

21/10/2562

-

-

92,400.00

92,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000063100419

21/10/2562

-

-

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

กังสดาลฮาร์ดแวร์

PR8000063100494

21/10/2562

-

-

12948 ซือ้ ซืส้ ดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ

10,357.60

10,357.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จากัด

PR8000063100410

21/10/2562

-

-

12949 ซือ้ ถังต้มน้าไฟฟ้า จานวน 3 ใบ

43,500.00

43,500.00 เฉพาะเจาะจง

อมรเลิศวิทย์

PO8000063100074

24/10/2562

-

-

12950 ซือ้ ผ้าฝ้ายฟอกเขียว

95,000.00

95,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เท็น เทรดดิง้

PR8000063100396

21/10/2562

-

-

4,415.60

4,415.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จากัด

PR8000063100468

21/10/2562

-

-

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100418

21/10/2562

-

-

96,750.00

96,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จากัด
(มหาชน)
บริษัท ฟาร์มาดิกา จากัด

PR8000063100471

21/10/2562

-

-

12951 ซือ้ ยา Acetic acid 450 ml จานวน 1 ขวด ,
Propylene glycol 450 ml จานวน 1 ขวด , Olive
oil 60 ml (น้ามันมะกอก) จานวน 10 โหล
12952 ซือ้ ยา Allopurinol 100 mg (AlloPurinol) จานวน
200 กล่อง
12953 ซือ้ ยา Azathioprine 50 mg (Imuprin) จานวน 50
กล่อง , METHOtrexate 2.5 mg จานวน 100 กล่อง ,
Tamoxifen 20 tab (Novofen) จานวน 50 กล่อง
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12954 ซือ้ ยา Bisacodyl 10 mg Suppo (Conlax) จานวน
50 กล่อง
12955 ซือ้ ยา Bupivac 0.5% 4 ml Isobaric (Marcaine)
จานวน 30 กล่อง
12956 ซือ้ ยา Carvedilol 12.5 mg (Caraten) จานวน 200
กล่อง
12957 ซือ้ ยา Clorazepate (บจ4) 5 mg (Tranmed5)
จานวน 100 กล่อง , Tramadol 50 mg cap
(Tramadol) จานวน 500 กล่อง
12958 ซือ้ ยา Co beneldopa 200+50 (VOPAR 250)
จานวน 100 กล่อง
12959 ซือ้ ยา Conjugated Estrogen 0.625 mg tab
(Estromon) จานวน 10 กล่อง
12960 ซือ้ ยา Ferrous fumarate 200 mg จานวน 100 กล่อง
12961 ซือ้ ยา Glucosamine 500 mg (Glucosa) จานวน 200
กล่อง
12962 ซือ้ ยา Ibuprofen 400 mg tab (Duran) จานวน 100
กล่อง
12963 ซือ้ ยา Itraconazole 100 mg cap (Itracon) จานวน
20 กล่อง
12964 ซือ้ ยา Levofloxacin 250 mg/50 ml inj (CRAvit)
จานวน 300 vial
12965 ซือ้ ยา Meropenam 1 gm inj (Monem) จานวน 80
vial
12966 ซือ้ ยา Metformin 500 mg tab (Glucolyte) จานวน
750 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จากัด PR8000063100478
21/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

20,062.50

20,062.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ เอส วิชั่น จากัด

PR8000063100416

21/10/2562

-

-

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100414

21/10/2562

-

-

25,145.00

25,145.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด

PR8000063100409

21/10/2562

-

-

82,900.00

82,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดไลน์ จากัด

PR8000063100481

21/10/2562

-

-

4,250.00

4,250.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100415

21/10/2562

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จากัด

PR8000063100429

21/10/2562

-

-

55,400.00

55,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอก ดรัก จากัด

PR8000063100422

21/10/2562

-

-

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด

PR8000063100407

21/10/2562

-

-

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดไลน์ จากัด

PR8000063100403

21/10/2562

-

-

57,780.00

57,780.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100420

21/10/2562

-

-

83,080.00

83,080.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล
เฮลท์แคร์ จากัด
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด

PR8000063100488

21/10/2562

-

-

93,750.00

93,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกลบอล ฟาร์ม จากัด

PR8000063100431

21/10/2562

-

-
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12967 ซือ้ ยา Mitomycin C 2 mg inj (Vesimycin) ฉร.
จานวน 20 vial
12968 ซือ้ ยา Peppemint oil 187 mg cap (Colpermin)
จานวน 100 กล่อง
12969 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 3
รายการ
12970 ซือ้ Cone Spacer (Child) จานวน 200 ชิ้น

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,400.00
4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จากัด PR8000063100474
21/10/2562
89,000.00

89,000.00 เฉพาะเจาะจง

85,560.00

ข้อเสนอแนะ
-

PR8000063100423

21/10/2562

-

-

85,560.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000063100500

22/10/2562

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชิตชัย ดิเรกวัฒนชัย

PR8000063100513

22/10/2562

-

-

12971 ซือ้ Foley Cather 2 way #14 (023020) จานวน 100
กล่อง , #18 (023020) จานวน 50 กล่อง

44,940.00

44,940.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000063100512

22/10/2562

-

-

12972 ซือ้ I Invasive Pressure Tranducer จานวน 40 ชิ้น

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100511

22/10/2562

-

-

12973 ซือ้ Spinal Needle #27GAx3.50 in จานวน 20 กล่อง

47,080.00

47,080.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100514

22/10/2562

-

-

12974 ซือ้ ถังใส่วัสดุมีคมติดเชื้อ ขนาด 23 ลิตร จานวน 20 อัน

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100515

22/10/2562

-

-

12975 ซือ้ ยา CAPD 10 (1.5% Low Cal) เหลือง 2000 ml
จานวน 240 ถุง
12976 ขออนุมัติซอื้ Alendron70+VitD56 tab
(FosamaxPlus) จานวน 300 กล่อง/vial
12977 ซือ้ เครือ่ งวัดอัตราการไหลเวียนของเลือด

34,080.00

34,080.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000063100507

22/10/2562

-

-

98,547.00

98,547.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100529

24/10/2562

-

-

65,000.00

65,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จากัด

PR8000063100518

24/10/2562

-

-

12978 ขออนุมัติซอื้ Desflurane 240 ml (Suprane) จานวน
15 ขวด/กล่อง
12979 ขออนุมัติซอื้ Desmopressin 0.1 mg Tab (Minirin)
จานวน 50 ขวด/กล่อง

83,861.25

83,861.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100525

24/10/2562

-

-

94,374.00

94,374.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100526

24/10/2562

-

-
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12980 ขออนุมัติซอื้ Fenofibrate 135 mg tab (Triliprix)
จานวน 250 กล่อง
12981 ขออนุมัติซอื้ Omega 3 acid ethyl ester 1 gm cap
(Omacor) จานวน 60 ขวด/กล่อง
12982 ขออนุมัติซอื้ Saw palmetto 160+Srting nettle 120
mg cap (Prostagutt) จานวน 90 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
84,262.50
84,262.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000063100523
24/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

47,780.40

47,780.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100522

24/10/2562

-

-

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100521

24/10/2562

-

-

12983 ขออนุมัติซอื้ Verapamil SR 240 mg tab (Isoptin
SR) จานวน 50 กล่อง/vial
12984 ขออนุมัติซอื้ CM Nonionic 300 mgI/ml 50 ml
(Omnipaque) จานวน 3 กล่อง/ขวด
12985 ขออนุมัติซอื้ Ertapenam 1 gm (Invanz) จานวน 100
กล่อง/vial
12986 ขออนุมัติซอื้ Fat emulsion inj 20% 250 ml
(Otsulip/Intralipid) จานวน 60 ถุง
12987 ขออนุมัติซอื้ hdDIGOxin 0.25 mg tab (LANoxin)
จานวน 3 ขวด/กล่อง
12988 ขออนุมัติซอื้ เวชภัณฑ์ยา

17,334.00

17,334.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100532

24/10/2562

-

-

15,022.80

15,022.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100534

24/10/2562

-

-

93,518.00

93,518.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100528

24/10/2562

-

-

17,334.00

17,334.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100533

24/10/2562

-

-

2,584.05

2,584.05 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100531

24/10/2562

-

-

99,617.00

99,617.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100517

24/10/2562

-

-

12989 ซือ้ Beractant 25 mg/ml 4 ml (Survanta) จานวน
2 vial/กล่อง
12990 ซือ้ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ 1 ชนิด

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100524

24/10/2562

-

-

5,100.00

5,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออร์คิด เฮลธ์แคร์ จากัด

PR8000063100527

24/10/2562

-

-

8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จากัด

PR8000063100519

24/10/2562

-

-

26,915.85

26,915.85 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100530

24/10/2562

-

-

12991 ซือ้ ยา Proctosedyl Suppo 15 gm (Doproct)
จานวน 200 กล่อง
12992 ขออนุมัติซอื้ Degarelix 80 mg (Firmagon) 1
syr/box (จ่ายทั้งกล่อง) จานวน 5 กล่อง/vial
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12993 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
12994 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
12995 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,700.00
4,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
PR8000063100553
25/10/2562
จากัด
89,933.50
89,933.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063100545
25/10/2562
จากัด
9,650.00
9,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด
PR8000063100551
25/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

12996 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

23,750.00

23,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี เมดิค จากัด

PR8000063100548

25/10/2562

-

-

12997 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100549

25/10/2562

-

-

12998 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง

25/10/2562

-

-

12999 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งล้างจาน
อัตโนมัติ
13000 ขออนุมัติซอื้ TraMADol37.5+Para325 tab (Duocetz)
จานวน 450 กล่อง
13001 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2562
13002 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2562
13003 ซือ้ Needle disposable #25Gx1 จานวน 300 กล่อง
, Needle disposable #27Gx1/2 จานวน 60 กล่อง

36,594.00

36,594.00 เฉพาะเจาะจง

25/10/2562

-

-

94,374.00

94,374.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000063100550
จากัด
บริษัท แมชชีนเนอรี่ เซอร์วิส แอนด์ PO8000063100076
ซัพพลาย จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000063100559

25/10/2562

-

-

65,000.00

65,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จากัด

PO8000063100078

29/10/2562

-

-

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

29/10/2562

-

-

22,470.00

22,470.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ PO8000063100079
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063100535
จากัด

25/10/2562

-

-

13004 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 7 รายการ ตามเอกสาร
แนบ
13005 ซือ้ ยา Tenofovir 300 mg tab (TDF,Forvic) จานวน
100 ขวด

29,900.00

29,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จากัด PR8000063100537

25/10/2562

-

-

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดไลน์ จากัด

25/10/2562

-

-

หน ้า 1111
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13006 ซือ้ ยา Zinc Sulfate 1000 mcg/ml (10 ml) inj
จานวน 60 vial
13007 ซือ้ ยา จานวน 6 รายการ ตามเอกสารแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสาคัญค้างจ่าย
PR8000063100540
25/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

46,279.96

46,279.96 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จากัด

PR8000063100561

25/10/2562

-

-

13008 ซือ้ วชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

99,124.80

99,124.80 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100539

25/10/2562

-

-

13009 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

13,803.00

13,803.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100547

25/10/2562

-

-

13010 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

18,832.00

18,832.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100546

25/10/2562

-

-

13011 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

20,009.00

20,009.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100544

25/10/2562

-

-

13012 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100541

25/10/2562

-

-

13013 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

60,348.00

60,348.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100538

25/10/2562

-

-

13014 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

83,888.00

83,888.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100543

25/10/2562

-

-

13015 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

86,349.00

86,349.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100542

25/10/2562

-

-

5,300.00

5,300.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100552

25/10/2562

-

-

13017 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

85,428.80

85,428.80 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100564

28/10/2562

-

-

13018 ซือ้ ยา Azithromycin 200 mg/5 ml syr 15 ml
(Onzet) จานวน 300 ขวด
13019 ซือ้ ยา Baclofen 10 mg (Fenisal) จานวน 100 กล่อง

30,816.00

30,816.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิง้ จากัด

PR8000063100593

28/10/2562

-

-

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จากัด

PR8000063100587

28/10/2562

-

-

13016 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

หน ้า 1112

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13020 ซือ้ ยา CefAZolin 1 gm inj (Cefzolin) จานวน 300
กล่อง
13021 ซือ้ ยา Clotrimazole 1% ear.d 15 ml (Candid)
จานวน 50 ขวด ,Mitomycin C 10 mg inj
(Vesimycin 10) ฉร.น จานวน 2 vial
13022 ซือ้ ยา Diclofenac 25 mg tab (Difelene) จานวน
100 กล่อง , Norgesic L (Para450+Orphe35) tab
(TORRENT) จานวน 200 กล่อง , Hista Oph e.d 10
ml (Allergis) จานวน 600 ขวด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
51,000.00
51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปี้ยน จากัด
PR8000063100580
28/10/2562
4,070.00

4,070.00 เฉพาะเจาะจง

73,000.00

13023 ซือ้ ยา Ferrous fumarate 45 mg/0.6 ml 15 ml
(Ferdek) จานวน 300 กล่อง
13024 ซือ้ ยา Folivit 5 mg (Folic acid) tab จานวน 100
กล่อง , Finasteride 5 mg (Firide) จานวน 400 กล่อง

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จากัด PR8000063100577

28/10/2562

-

-

73,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด

PR8000063100589

28/10/2562

-

-

11,235.00

11,235.00 เฉพาะเจาะจง

28/10/2562

-

-

94,160.00

94,160.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000063100595
จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด PR8000063100573

28/10/2562

-

-

13025 ซือ้ ยา Gabapentin 100 mg (Gabutin) จานวน 450
กล่อง
13026 ซือ้ ยา Losartan 50 mg tab (Loranta) จานวน 350
กล่อง
13027 ซือ้ ยา MTV tab (Multivitamin) จานวน 20 กล่อง

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000063100572

28/10/2562

-

-

97,370.00

97,370.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000063100571

28/10/2562

-

-

5,671.00

5,671.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด

PR8000063100592

28/10/2562

-

-

13028 ซือ้ ยา N.S.S 0.9% 2000 ml จานวน 300 ถุง , D 10
S/2 1000 ml จานวน 120 ถุง
13029 ซือ้ ยา ORS 3.3 gm pdr (ROF Minera) จานวน 100
กล่อง
13030 ซือ้ ยา Peppermint oil 187 mg cap (Colpermin)
จานวน 100 กล่อง

21,960.00

21,960.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100579

28/10/2562

-

-

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท บี.เอ็ล.ฮัว้ จากัด

PR8000063100594

28/10/2562

-

-

89,000.00

89,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จากัด

PR8000063100582

28/10/2562

-

-

หน ้า 1113

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13031 ซือ้ ยา Sevoflurane 250 ml inj (Sojourn) จานวน
15 ขวด
13032 ซือ้ ยา Triamcinolone 0.02% 5 gm Cream (T.A.
0.02) จานวน 1000 กล่อง
13033 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
57,000.00
57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จากัด PR8000063100596
28/10/2562
28/10/2562

-

-

28/10/2562

-

-

95,337.00 เฉพาะเจาะจง

28/10/2562

-

-

120.00

120.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จากัด PR8000063100621

29/10/2562

-

-

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000063100637

29/10/2562

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

29/10/2562

-

-

13038 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) PR8000063100622
จากัด
บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จากัด PR8000063100623

29/10/2562

-

-

13039 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

59,920.00

59,920.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100624

29/10/2562

-

-

13040 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

84,958.00

84,958.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100625

29/10/2562

-

-

13041 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท บิซิคอม จากัด

PR8000063100633

29/10/2562

-

-

13042 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100629

29/10/2562

-

-

13043 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

11,000.00

PR8000063100634

29/10/2562

-

-

13044 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

21,000.00

PR8000063100635

29/10/2562

-

-

13036 ซือ้ แบตเตอรี่ 4.8V 1800 mA for Omron จานวน 2
อัน
13037 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

8,560.00 เฉพาะเจาะจง

56,175.00

56,175.00 เฉพาะเจาะจง

95,337.00

-

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ PR8000063100591
รีส์ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063100597
จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด PR8000063100585

13034 ซือ้ ยา Augmenth 1 gm tab (A875+C125)
(Cavumox) จานวน 900 กล่อง
13035 ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

8,560.00

ข้อเสนอแนะ

บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด
21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ บอดี้ บาลานซ์ เมดดิเทค
จากัด
หน ้า 1114

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13045 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
13046 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
22,000.00
22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์ PR8000063100627
29/10/2562
จากัด
22,320.00
22,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จากัด
PR8000063100630
29/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

13047 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

23,000.00

23,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จากัด

PR8000063100632

29/10/2562

-

-

13048 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

25,305.50

25,305.50 เฉพาะเจาะจง

29/10/2562

-

-

13049 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งอัดอากาศขณะหายใจเข้า จานวน 1
เครือ่ ง
13050 จ้างซ่อมเครือ่ งช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จานวน
1 เครือ่ ง 600804401000001
13051 ซือ้ ยา Benzyl benzoate 25% sus 60 ml จานวน
72 ขวด
13052 ซือ้ ยา Carbocysteine 100 mg/5 ml syr 60 ml
(Amicof) จานวน 500 ขวด
13053 ซือ้ ยา Chlorpheniramine 2 mg/5 ml syr 60 ml
(CPM GPO) จานวน 500 ขวด
13054 ซือ้ ยา Dimenhydrinate 50 mg/1 ml inj (Divovit)
จานวน 1000 amp
13055 ซือ้ ยา Docusae 0.5% ear.d 15 ml (Dewax) จานวน
100 ขวด , Augmentin 228/5 ml sus (200+28) 70
ml (RANCLAV) จานวน 20 ขวด
13056 ซือ้ ยา Furosemide 40 mg tab (Furide) จานวน 50
ขวด , DOMperidone 5 mg/5 mL sus 30 ml
(Domperdone) จานวน 10 กล่อง , Albendazole
200 mg tab (Vetoben) จานวน 10 กล่อง

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง

29/10/2562

-

-

40,660.00

40,660.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ PR8000063100631
ไทย) จากัด
บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย PR8000063100611
จากัด
บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จากัด
PO8000063100080

29/10/2562

-

-

1,155.60

1,155.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินแพคฟาร์มา จากัด

PR8000063100604

29/10/2562

-

-

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สามัคคีเภสัช จากัด

PR8000063100614

29/10/2562

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

องค์การเภสัชกรรม

PR8000063100603

29/10/2562

-

-

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

29/10/2562

-

-

6,634.00

6,634.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด แอล.บี.เอส แลบ PR8000063100615
บอเรตอรี่
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000063100618
จากัด

29/10/2562

-

-

15,928.50

15,928.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด

29/10/2562

-

-

หน ้า 1115

PR8000063100602

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13057 ซือ้ ยา Insulin NPH pen 100u/ml 3 ml
(Gensulin-N) จานวน 100 กล่อง
13058 ซือ้ ยา Ivermectin 6 mg tab (Vermectin) จานวน 5
กล่อง
13059 ซือ้ ยา MTV syr 60 ml (Bodivitin) จานวน 150 ขวด ,
Calcium D Redoxon (Kal Cee) (10 เม็ด/หลอด)
จานวน 1000 หลอด
13060 ซือ้ ยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS)
จานวน 3000 ขวด , Acetar 1000 ml (A.N.B) จานวน
400 ถุง
13061 ซือ้ ยา Ondansetron 8 gm tab (ONSIA) จานวน 20
กล่อง , Colistimethate eq 150 mg inj (Mellistin)
จานวน 100 vial
13062 ซือ้ ยา Teevir tab (TDF300+EFV600+Emtri200)
จานวน 100 ขวด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
39,000.00
39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด
PR8000063100606
29/10/2562
4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

45,368.00

45,368.00 เฉพาะเจาะจง

97,400.00

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล
จากัด
บริษัท บี.เอ็ล.ฮัว้ จากัด

PR8000063100617

29/10/2562

-

-

PR8000063100613

29/10/2562

-

-

97,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด

PR8000063100612

29/10/2562

-

-

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000063100601

29/10/2562

-

-

99,000.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จากัด PR8000063100616

29/10/2562

-

-

13063 ซือ้ ยา Urea 10% cream 100 gm (Diabederm)
จานวน 900 หลอด
13064 ซือ้ ยา จานวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ

91,800.00

91,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอก ดรัก จากัด

PR8000063100608

29/10/2562

-

-

35,450.00

35,450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด

PR8000063100605

29/10/2562

-

-

13065 ซือ้ ยา จานวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ

58,978.40

58,978.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000063100598

29/10/2562

-

-

13066 ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จากัด PR8000063100620

29/10/2562

-

-

13067 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 8
รายการ
13068 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 2 รายการ

9,993.80

9,993.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด

PR8000063100652

30/10/2562

-

-

69,336.00

69,336.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
หน ้า 1116

PR8000063100655

30/10/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13069 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยฟัง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
99,100.00
99,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จากัด
PR8000063100648
30/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

13070 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แคร่สนั้ จานวน 2 เครือ่ ง
13071 ค่าบริการทางทันตกรรม (งานฟันปลอม) ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2562
13072 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์

43,000.00

43,000.00 เฉพาะเจาะจง

ไอที เอเวอร์รีติง

PO8000063100093

31/10/2562

-

-

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด

PO8000063100092

31/10/2562

-

-

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง

30/10/2562

-

-

13073 ซือ้ น้ายาดับเพลิง 2 รายการ

27,820.00

27,820.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โมเดอร์น พริน้ เทค แอนด์ เล PO8000063100091
เบิ้ล จากัด
บริษัท พันแสน ซัพพลาย จากัด
PR8000063100663

30/10/2562

-

-

13074 ซือ้ ยา จานวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ

19,100.00

19,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จากัด PR8000063100660

30/10/2562

-

-

13075 ซือ้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 10 เครือ่ ง

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออดิเมด จากัด

PR8000063100650

30/10/2562

-

-

13076 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100641

30/10/2562

-

-

13077 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

27,820.00

27,820.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100656

30/10/2562

-

-

13078 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

57,523.20

57,523.20 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100640

30/10/2562

-

-

13079 ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์ไฟติดหัวแบบไร้สาย จานวน 1 อัน

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ศัลยเวทย์ จากัด

PO8000063110002

1/11/2562

-

-

13080 ซือ้ หม้อแปลงแบตเตอรี่

19,500.00

19,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายวิเชียร คงตัง้ จิตต์

PR8000063100668

31/10/2562

-

-

13081 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2562
13082 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2562

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จากัด

PO8000063110006

1/11/2562

-

-

99,900.00

99,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จากัด

PO8000063110007

1/11/2562

-

-

หน ้า 1117

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13083 ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อและ
ขยะอันตราย ประจาเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
80,000.00
80,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด มีสไนติงเกล เฮลท์ PO8000063110004
1/11/2562
แคร์

13084 ค่าบริการดูแลและบารุงรักษาเครือ่ งตรวจวัดความ
หนาแน่นของกระดูก ยีห่ ้อ GE รุน่ LUNAR PRODIGY
ADVANCE S/N 351826 แบบไม่รวมอะไหล่ จานวน 1
เครือ่ ง

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกตซ์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) PO8000063100094
จากัด

13085 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ
Sleep Test แบบ PSG ประจาเดือนพฤศจิกายน 2562

49,000.00

49,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิวเทค จากัด

13086 ซือ้ Chlorhexidine Gluconate 2% in 70% IPA
จานวน 200 กล่อง
13087 ซือ้ Collar (เฝือกพยุงคอชนิดปรับได้) (ผูใ้ หญ่) AMBU
PERFIT ACE ADULT จานวน 24 ชิ้น
13088 ซือ้ Glove (ผ่าตัด) # 6.5 จานวน 50 กล่อง

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

24,000.00

13089 ซือ้ IV Catheter # 22Gx1 นิ้ว จานวน 20 กล่อง , IV
Catheter # 24Gx3/4 นิ้ว จานวน 50 กล่อง
13090 ซือ้ IV set for pump (Baxter) Solution
Adimistration จานวน 1000 ชิ้น
13091 ซือ้ Needle disposable # 18 Gx1 1/2 จานวน 200
กล่อง , Syringe Dispos. 10 ml (unlock) จานวน
200 กล่อง
13092 ซือ้ Needle-ปลอก ขนาด 0.25x40 mm DONGBANG
จานวน 20 กล่อง
13093 ซือ้ Oxygen Mask (พ่นยา-ผูใ้ หญ่) จานวน 200 ชิ้น ,
Oxygen Cannular (Adult) จานวน 1000 ชิ้น

ข้อเสนอแนะ
-

31/10/2562

-

-

PO8000063110003

1/11/2562

-

-

PR8000063100687

31/10/2562

-

-

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เมส เทรดดิง้ จากัด

PR8000063100669

31/10/2562

-

-

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไซเอนซ์เมด จากัด

PR8000063100674

31/10/2562

-

-

63,665.00

63,665.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100679

31/10/2562

-

-

58,850.00

58,850.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100673

31/10/2562

-

-

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000063100672

31/10/2562

-

-

3,638.00

3,638.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100686

31/10/2562

-

-

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์
ปอร์ต จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด

PR8000063100678

31/10/2562

-

-

หน ้า 1118

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13094 ซือ้ Skin Marker Size 1.0 mm. (25 ด้าม/กล่อง)
จานวน 200 ด้าม
13095 ซือ้ Syringe Dispos. 50 ml (unlock) จานวน 50
กล่อง , Syringe Dispos. 1 (unlock) จานวน 50
กล่อง , Syringe Insulin # 27Gx1/2 นิ้ว จานวน 100
กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ PR8000063100675
31/10/2562
พลาย จากัด
57,245.00
57,245.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063100681
31/10/2562
จากัด

13096 ซือ้ Urinometer Set (Uriofix) จานวน 100 ชิ้น

44,940.00

44,940.00 เฉพาะเจาะจง

13097 ซือ้ อินเด็กซ์พลาสติก ตราช้าง A4 จานวน 114 แพ็ค ,
เหยือกน้าพลาสติก 1 ลิตร ใส จานวน 68 ใบ ,
กระป๋องน้า 8 ซม. ตราพระอาทิตย์ จานวน 82 ใบ

18,692.00

18,692.00 เฉพาะเจาะจง

13098 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 4 รายการ
ตามเอกสารแนบ
13099 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 5 รายการ
ตามเอกสารแนบ
13100 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2562
13101 ขออนุมัติจ้างบารุงรักษาลิฟท์ จานวน 12 เดือน

34,668.00

34,668.00 เฉพาะเจาะจง

98,575.00

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
อมรเลิศวิทย์

PR8000063100683

31/10/2562

-

-

PR8000063100689

31/10/2562

-

-

PR8000063100676

31/10/2562

-

-

98,575.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด

PR8000063100690

31/10/2562

-

-

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จากัด

PO8000063110005

1/11/2562

-

-

11,770.00

11,770.00 เฉพาะเจาะจง

PO9000063100008

15/10/2019

-

-

13102 ขออนุมัติซอื้ วัสดุเกษตร จานวน 11 รายการ

19,485.00

19,485.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
#REF!

PR9000063100080

17/10/2019

-

-

13103 ขออนุมัติซอื้ คลอรีนเม็ดและโซดาแอซ

16,250.00

16,250.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพูลช็อป

PR9000063100098

18/10/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายรัศมี พลเสนา

PR9000063100117

21/10/2019

-

-

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR9000063100115

21/10/2019

-

-

13104 ขออนุมัติค่าจ้างทาความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
จานวน 4 ชุด
13105 ขออนุมัติจ้างเหมากาจัดปลวก (อาคารพิบูลบาเพ็ญ 4)
จานวน 1 งาน

บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จากัด
หน ้า 1119
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13106 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประปา จานวน 10 รายการ
13107 ขออนุมัติซอื้ ทราย จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
11,309.90
11,309.90 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง
PR9000063100121
21/10/2019
16,200.00

16,200.00 เฉพาะเจาะจง

13108 ขออนุมัติซอื้ วัสดุก่อสร้าง จานวน 9 รายการ

4,664.00

13109 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์ในการทางานของฝ่ายบริการ
จานวน 22 รายการ
13110 ขออนุมัติซอื้ วัสดุก่อสร้างและวัสดุประปา จานวน 18
รายการ
13111 ขออนุมัติค่าวารสารประจาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะ
-

ร้านพูลช็อป

PR9000063100139

22/10/2019

-

-

4,664.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ

PR9000063100148

24/10/2019

-

-

7,570.25

7,570.25 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอรี่

PR9000063100156

24/10/2019

-

-

9,902.85

9,902.85 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR9000063100154

24/10/2019

-

-

1,900.00

1,900.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000063100015

1/10/2019

-

-

13112 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลืน่ เดือนตุลาคม พ.ศ.
2562
13113 ขออนุมัติจัดซือ้ ครุภัณฑ์ 4 รายการ
13114 ขออนุมัติจัดุอครุ
ซื้ ภัณฑ์ 4 รายการ
13115 ขออนุมัติจัดซือ้ อกูเลเล่ 25 ตัว
13116 ขออนุมัติจัดซือ้ พัดลมอุตสาหกรรม 6 ตัว
13117 ขออนุมัติจัดซือ้ ตูเ้ หล็กบานสไลด์ 2 รายการ
13118 ขออนุมัติค่าวารสารและตาราเรียน 2 รายการ

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000063100083

7/10/2019

-

-

11,900.00
84,700.00
62,500.00
18,000.00
34,600.00
3,856.50

11,900.00 เฉพาะเจาะจง
84,700.00 เฉพาะเจาะจง
62,500.00 เฉพาะเจาะจง
18,000.00 เฉพาะเจาะจง
34,600.00 เฉพาะเจาะจง
3,856.50 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอรี่
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
นายจารุพัฒน์ โสตถิวงศ์วาร
บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จากัด
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PR9000063100022
PR9000063100027
PR9000063100025
PR9000063100028
PR9000063100023
PR9000063100030

8/10/2019
8/10/2019
8/10/2019
8/10/2019
8/10/2019
8/10/2019

-

-

13119
13120
13121
13122

3,660.00
8,400.00
13,060.00
2,500.00

3,660.00 เฉพาะเจาะจง
8,400.00 เฉพาะเจาะจง
13,060.00 เฉพาะเจาะจง
2,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ
บริษัท พันแสน ซัพพลาย จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
นายรัศมี พลเสนา

PR9000063100032
PR9000063100017
PR9000063100031
PR9000063100070

8/10/2019
8/10/2019
8/10/2019
15/10/2019

-

-

ขออนุมัติค่าวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ
ขออนุมัติค่าครุภัณฑ์สานักงาน 2 รายการ
ขออนุมัติค่าหมึกเครือ่ งพิมพ์ 4 รายการ
ขออนุมัติซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ 1 เครือ่ง

หน ้า 1120
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13123 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ IEP Reading
Enhancement

13124 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ IEP Reading
Enhancement
13125 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ IEP Reading
Enhancement
13126 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
13127 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้าย

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
24,500.00
24,500.00 เฉพาะเจาะจง

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

115,200.00

115,200.00 เฉพาะเจาะจง

5,100.00

5,100.00 เฉพาะเจาะจง

819.00

819.00 เฉพาะเจาะจง

13129 ขออนุมัติซอื้ ไดท์เป่าผม 3 เครือ่ ง

2,394.00

2,394.00 เฉพาะเจาะจง

13130 ขออนุมัติค่าปืนยิงตะปู 1 ตัว

1,605.00

1,605.00 เฉพาะเจาะจง

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

13128 ขออนุมัติถ่ายเอกสาร 13 ชุด

13131 ค่าใช้จ่ายโครงการ Integrated Secondary Field Trip
13132 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
13133 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
#REF!
PR9000063100120
21/10/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR9000063100118

21/10/2019

-

-

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
บริษัท ซับใต้พัฒนา จากัด

PR9000063100119

21/10/2019

-

-

PO9000063110001

6/11/2019

-

-

#REF!

PR9000063100122

21/10/2019

-

-

#REF!

PR9000063100142

24/10/2019

-

-

บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จากัด

PR9000063100143

24/10/2019

-

-

ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอรี่

PR9000063100144

24/10/2019

-

-

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
#REF!

PR9000063100177

25/10/2019

-

-

PR9000063100174

25/10/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด แชมป์มหานคร
ทราเวล

PR9000063100175

25/10/2019

-

-

หน ้า 1121
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13134 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 1 คัน
13135 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ
13136 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการเกษตรและวัสดุประปา จานวน 7
รายการ
13137 ขออนุมัติจ้างเหมาดูดสิง่ ปฏิกูล จานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
13,000.00
13,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แชมป์มหานคร
PR9000063100188
29/10/2019
ทราเวล
1,822.00
1,822.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา PR9000063100197
30/10/2019
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
2,300.50
2,300.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอรี่
PR9000063100198
30/10/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000063100200

30/10/2019

-

-

13138 ค่าเช่าห้องประชุม โครงการประขุมสัมมนาสาหรับ
ผูบ้ ริหาร เรือ่ ง ''การประเมินสถานการณ์และวาง
แผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานของโรงเรียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ''

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000063100087

17/10/2019

-

-

13139 ค่าเอกสารประกอบการประชุมโครงการประขุมสัมมนา
สาหรับผูบ้ ริหาร เรือ่ ง ''การประเมินสถานการณ์และ
วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานของโรงเรียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ''

2,240.00

2,240.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000063100089

17/10/2019

-

-

13140 ขออนุมัติจ้างเหมาผูป้ ฏิบัติงานพัสดุ
13141 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร วนที่ 1 - 4 ตุลาคม
พ.ศ. 2562
13142 ขออนุมัติซอื้ อาหารกลางวันสาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 2 และ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562

21,000.00
40,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง
40,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปาลิดา จันทร์มล
#REF!

PR9000063100018
PR9000063100003

1/10/2019
1/10/2019

-

-

30,724.00

30,724.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. บุญยืน เผือ่ นผัน

PR9000063100006

1/10/2019

-

-

13143 ขออนุมัติซอื้ อาหารกลางวันและอาหารว่างสาหรับ
นักเรียน IEP วันที่ 2 และ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562

22,754.00

22,754.00 เฉพาะเจาะจง

นางสนฐณา กสิณเวทย์

PR9000063100007

1/10/2019

-

-

หน ้า 1122
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13144 ขออนุมัติจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารที่พักบุคลากร
จานวน 12 เดือน
13145 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหารว่าง วันที่ 1 - 4 ตุลาคม
พ.ศ. 2562
13146 ขออนุมัติจ้างเหมาแม่ครัว จานวน 6 เดือน
13147 ขออนุมัติจัดซือ้ ของรางวัลโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม(กิจกรรมห้องเรียนสะอาดน่าอยู่)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
19,200.00
19,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วีรยา พวงแก้ว
PO9000063100004
1/10/2019
24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

72,000.00
17,000.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง
17,000.00 เฉพาะเจาะจง

13148 ขออนุมัติซอื้ วัสดุโครงการจิตรกรจิ๋ว ปีการศึกษา 2562

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

13149 ขออนุมัติถ่ายเอกสารโครงการจิตรกรจิ๋ว ปีการศึกษา
2562
13150 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (นักศึกษาวิชาทหาร)

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

13151 ขออนุมัติซอื้ ประกอบอาหารว่าง วันที่ 17 - 18 ตุลาคม
พ.ศ. 2562
13152 ขออนุมัติซอื้ ประกอบอาหารว่าง วันที่ 21 - 25 ตุลาคม
พ.ศ. 2562

13153 ขออนุมัติล้างเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 1 เครือ่ ง

#REF!

ข้อเสนอแนะ
-

PR9000063100004

1/10/2019

-

-

นางสาวจันทมาส ทองระอา
บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด

PO9000063100001
PR9000063100001

1/10/2019
2/10/2019

-

-

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
นางภาณภัช แสงพันตา

PR9000063100013

4/10/2019

-

-

PR9000063100014

4/10/2019

-

-

บริษัท ชลบุรีรงุ่ โรจน์ จากัด

PR9000063100019

7/10/2019

-

-

#REF!

PR9000063100045

10/10/2019

-

-

#REF!

PR9000063100047

10/10/2019

-

-

PR9000063100043

10/10/2019

-

-

นายรัศมี พลเสนา

หน ้า 1123

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13154 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร วันที่ 21 - 25 ตุลาคม
พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
72,000.00
72,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
#REF!
PR9000063100046
10/10/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

13155 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร วันที่ 17 - 18 ตุลาคม
พ.ศ. 2562

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000063100044

10/10/2019

-

-

13156 ขออนุมัติค่าหนังสือพิมพ์และวารสารเดือนตุลาคม 2562

1,935.00

1,935.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000063100206

15/10/2019

-

-

13157 ขออนุมัติค่าเอกสารประกอบการประชุม

2,250.00

2,250.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000063100050

15/10/2019

-

-

13158 ขออนุมัติซอื้ อาหารว่าง วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

12,350.00

12,350.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000063100053

15/10/2019

-

-

13159 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งปรับอากาศ จานวน 1 ชุด

46,000.00

46,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายรัศมี พลเสนา

PR9000063100075

16/10/2019

-

-

13160 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (นักศึกษาวิชาทหาร)

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรีรงุ่ โรจน์ จากัด

PR9000063100073

16/10/2019

-

-

13161 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันแฮนด์บอลสาธิตอินวิ
เตชั่น ครัง้ ที่ 3
13162 ขออนุมัติจัดทาป้ายโครงการแข่งขันแฮนด์บอลสาธิตอิน
วิเตชั่น ครัง้ ที่ 3
13163 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร วันที่ 28 ตุลาคม - 1
พฤศจิกายน 2562

3,760.00

3,760.00 เฉพาะเจาะจง

PR9000063100091

17/10/2019

-

-

1,386.00

1,386.00 เฉพาะเจาะจง

PR9000063100090

17/10/2019

-

-

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR9000063100081

17/10/2019

-

-

#REF!
นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

หน ้า 1124

#REF!

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13164 ค่าจ้างจัดทากราฟฟิกมาสคอตและโลโก้ โครงการ
เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี ครัง้ ที่ 45
13165 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหารว่าง วันที่ 28 ตุลาคม 1 พฤศจิกายน 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
10,500.00
10,500.00 เฉพาะเจาะจง

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

13166 ขออนุมัติจัดซือ้ ลูกแฮนด์บอล, ตาข่ายแฮนด์บอล
โครงการจัดการแข่งขันแฮนด์บอลสาธิตอินวิเตชั่น ครัง้ ที่
3
13167 ขออนุมัติจัดซือ้ เทปผ้าแลคซีน 2 นิ้ว โครงการจัดการ
แข่งขันแฮนด์บอลสาธิตอินวิเตชั่น ครัง้ ที่ 3
13168 ขออนุมัติจัดทาป้ายไวนิล กิจกรรมเส้นทางธรรม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

13169 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ ''ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล
และการอนุรักษ์''
13170 ขอนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการค่ายคณิตศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชั้น ม. 4
13171 ขออนุมัติค่าเทปพิมพ์อักษร

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

13,400.00

13,400.00 เฉพาะเจาะจง

16,250.00

16,250.00 เฉพาะเจาะจง

13172 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์ จานวน 2 รายการ

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

13173 ขออนุมัติจัดทาป้ายไวนิล

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
#REF!
PR9000063100093
17/10/2019
-

#REF!

ข้อเสนอแนะ
-

PR9000063100084

17/10/2019

-

-

บริษัท ทาท่า สปอร์ต จากัด

PR9000063100082

17/10/2019

-

-

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

PR9000063100085

17/10/2019

-

-

PR9000063100096

18/10/2019

-

-

#REF!

PR9000063100094

18/10/2019

-

-

#REF!

PR9000063100116

21/10/2019

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR9000063100125

21/10/2019

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR9000063100136

22/10/2019

-

-

นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

PR9000063100132

22/10/2019

-

-

หน ้า 1125

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13174 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 6 รายการ
13175 ขออนุมัติจัดซือ้ ดอกไม้ธูปเทียนไหว้พระสาหรับอาจารย์
โครงการวรรณคดีสัญจร
13176 ขออนุมัติจัดทาสติก๊ เกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,076.26
3,076.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR9000063100140
22/10/2019
480.00

480.00 เฉพาะเจาะจง

2,442.00

2,442.00 เฉพาะเจาะจง

13177 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร วันที่ 4 - 8
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
13178 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการลอยกระทง ระดับ
ประถมศึกษา

74,200.00

74,200.00 เฉพาะเจาะจง

40,000.00

13179 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการวรรณคดีสัญจร
13180 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหารว่าง วันที่ 4 - 8
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
13181 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ นักศึกษาวิชาทหาร

#REF!

ข้อเสนอแนะ
-

PR9000063100127

22/10/2019

-

-

PR9000063100133

22/10/2019

-

-

#REF!

PR9000063100137

22/10/2019

-

-

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000063100131

22/10/2019

-

-

11,100.00

11,100.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000063100128

22/10/2019

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000063100138

22/10/2019

-

-

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR9000063100126

22/10/2019

-

-

นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

บริษัท ชลบุรีรงุ่ โรจน์ จากัด

หน ้า 1126

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13182 ขออนุมัติค่าซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์
13183 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการสังคมสัญจร ''เมืองชายฝัง่
ตะวันตก''
13184 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการสังคมสัญจร ''เมืองชายฝัง่
ตะวันตก''
13185 ขออนุมัติค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ โครงการสังคม
วัฒนธรรมสัญจร ''เมืองชายฝัง่ ตะวันตก''
13186 ขออนุมัติค่าป้าย โครงการลอยกระทง ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 2562
13187 ค่าเช่าชุดและแต่งหน้านางนพมาศ โครงการลอยกระทง
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 2562
13188 ค่าใช้จ่ายในโครงการลอยกระทง ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา 2562
13189 ค่าป้ายโครงการตลาดนัดสาธิตพอเพียง ปีการศึกษา
2562
13190 ค่าวัสดุในโครงการตลาดนัดสาธิตพอเพียง ปีการศึกษา
2562
13191 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครือ่ งหั่นหมู 1 เครือ่ ง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR9000063100135
22/10/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

4,100.00

4,100.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000063100158

24/10/2019

-

-

2,970.00

2,970.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000063100157

24/10/2019

-

-

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR9000063100150

24/10/2019

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR9000063100169

24/10/2019

-

-

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000063100172

24/10/2019

-

-

95,000.00

95,000.00 เฉพาะเจาะจง

#REF!

PR9000063100173

24/10/2019

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

PR9000063100179

28/10/2019

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

PR9000063100180

28/10/2019

-

-

9,095.00

9,095.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
#REF!

PR9000063100189

29/10/2019

-

-

13192 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร วันที่ 11-15
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

73,250.00

73,250.00 เฉพาะเจาะจง

PR9000063100192

29/10/2019

-

-

13193 ขออนุมัติจัดทาป้ายไวนิล, สติก๊ เกอร์

21,850.00

21,850.00 เฉพาะเจาะจง

PR9000063100187

29/10/2019

-

-

บริษัท อมรินทร์ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์
ทรานสปอร์ต จากัด
นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

#REF!

นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

หน ้า 1127

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13194 ขออนุมัติซอื้ อาหารว่างโครงการประชุมผูป้ กครอง วันที่
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
13195 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ จานวน 3 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
7,332.00
7,332.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
#REF!
PR9000063100195
29/10/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

7,800.00

7,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR9000063100190

29/10/2019

-

-

4,690.00

4,690.00 เฉพาะเจาะจง

PR9000063100196

29/10/2019

-

-

27,870.00

27,870.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
#REF!

PR9000063100194

29/10/2019

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายรัศมี พลเสนา

PR9000063100191

29/10/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฮ่โกะ เพรส จากัด

PR9000063100210

31/10/2019

-

-

13200 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุโครงการอบรมการจัดทาหลักสูตร

2,050.00

2,050.00 เฉพาะเจาะจง

PR9000063100038

10/10/2019

-

-

13201 ขออนุมัติถ่ายเอกสารโครงการอบรมการจัดทาหลักสูตรฯ

2,750.00

2,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
นางภาณภัช แสงพันตา

PR9000063100037

10/10/2019

-

-

32,400.00

32,400.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวพรทิพย์ อธิคมภาษิต

PR9000063100040

10/10/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

PR9000063100183

28/10/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR9000063100182

28/10/2019

-

-

360.00

360.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ

PR9000063100184

28/10/2019

-

-

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอรี่

PR9000063100097

18/10/2019

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ฮ้อชุนหลีแมชีนเนอรี่

PR9000063100095

18/10/2019

-

-

13196 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน จานวน 14 รายการ
13197 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหารว่าง วันที่ 11-15
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
13198 ขออนุมัติจ้างล้างทาความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
จานวน 3 ชุด
13199 ขออนุมัติค่าจ้างจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์

13202 ขออนุมัติจัดจ้างผ้าม่าน
13203 ขออนุมัติจัดจ้างไวนิลโครงการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม
ฮาโลวีน
13204 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุโครงการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมฮาโล
วีน
13205 ขออนุมัติจ้างทาไวนิลรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา
2563
13206 ขออนุมัติซอื้ ปั๊มน้าอัตโนมัติ 250 วัตต์ จานวน 2 ตัว
13207 ขออนุมัติซอื้ ปั้มน้าอัตโนมัติ 100 วัตต์ จานวน 2 ตัว

หน ้า 1128

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13208 ขออนุมัติซอื้ รถจักรยานยนต์ จานวน 1 คัน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
40,500.00
40,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคมเจริญยนต์ จากัด
PO9000063100016 31/10/2019
-

13209 ขอความเห็นชอบจ้างเหมาบริการเย็บเล่มและเสริมปก
วารสาร
13210 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างพิมพ์โปสเตอร์
13211 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาบริการบารุงรักษาลิฟต์

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

19,400.00
33,170.00

19,400.00 เฉพาะเจาะจง
33,170.00 เฉพาะเจาะจง

13212 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาบารุงรักษาลิฟต์

30,000.00

13213 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาปฏิบัติงานหน้าที่
พนักงานขับรถ
13214 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาปฏิบัติงานโสตทัศน
ศึกษา
13215 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุจัดนิทรรศการ

นายสาโรจน์ เจริญผล

ข้อเสนอแนะ
-

PR1400063100013

8/10/2019

-

-

8/10/2019
8/10/2019

-

-

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ
PR1400063100018
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
PO1400063100004
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จากัด PO1400063100003

8/10/2019

-

-

26,320.00

26,320.00 เฉพาะเจาะจง

นายวินิจ วงษ์ดี

PO1400063100008

8/10/2019

-

-

42,000.00

42,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชวลิต ฮะกีมี

PO1400063100007

8/10/2019

-

-

18,100.00

18,100.00 เฉพาะเจาะจง

บ. บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จก., เล็ก
PR1400063100016
แกะสลัก, บอลอะควาเรียม, ร้าน
อัญชสา, ร้านชัยพร, หจก.สุเมธ
พาณิชย์ ชลบุรี, ณ แฟชั่น, ไพรเวชค้า
วัสดุ, บ.ท๊อป เอ.วี.ซิสเท็ม จก.

8/10/2019

-

-

13216 ขอความเห็นชอบซือ้ น้ามันเชื้อเพลิง

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR1400063100012

8/10/2019

-

-

13217 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร
13218 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร
13219 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร

1,000.00
1,000.00
800.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
800.00 เฉพาะเจาะจง

PR1400063100033
PR1400063100020
PR1400063100034

8/10/2019
8/10/2019
8/10/2019

-

-

13220 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. วงศ์ทรายทอง, หจก. ธิดามหา
นคร
สภาการพยาบาล
บ. มาเก็ตเธียร์ จก.
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลาครินทร์

PR1400063100037

8/10/2019

-

-

13221 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร

390.00

390.00 เฉพาะเจาะจง
บ. วิริยะธุรกิจ จก.
หน ้า 1129

PR1400063100031

8/10/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
270.00
270.00 เฉพาะเจาะจง
1,320.00
1,320.00 เฉพาะเจาะจง
1,300.00
1,300.00 เฉพาะเจาะจง
1,290.00
1,290.00 เฉพาะเจาะจง
1,250.00
1,250.00 เฉพาะเจาะจง
1,190.00
1,190.00 เฉพาะเจาะจง
16,290.00
16,290.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
รามาธิบดีพยาบาลสาร
บ. วิริยะธุรกิจ จก.
บ. อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จก.
บ. อทิตตา พับลิเคชั่น จก.
บ. อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จก.
บ. อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จก.
ประโยชน์การไฟฟ้า, บ. เทคโนโลยี
2004 จก., บ. บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
จก., บ. ท็อป เอวี ซิสเท็ม จก., บ.
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก. (มหาชน)

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR1400063100036
8/10/2019
PR1400063100030
8/10/2019
PR1400063100025
8/10/2019
PR1400063100022
8/10/2019
PR1400063100026
8/10/2019
PR1400063100023
8/10/2019
PR1400063100017
8/10/2019
-

ข้อเสนอแนะ

13222
13223
13224
13225
13226
13227
13228

ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร
ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกนิตยสาร
ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกนิตยสาร
ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกนิตยสาร
ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกนิตยสาร
ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกนิตยสาร
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสานักงานและวัสดุ
สิง่ ก่อสร้าง

13229
13230
13231
13232
13233
13234
13235

ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกนิตยสาร
ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกนิตยสาร
ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกนิตยสาร
ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร
ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร
ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร
ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวาสาร

790.00
960.00
1,100.00
600.00
600.00
500.00
400.00

790.00 เฉพาะเจาะจง
960.00 เฉพาะเจาะจง
1,100.00 เฉพาะเจาะจง
600.00 เฉพาะเจาะจง
600.00 เฉพาะเจาะจง
500.00 เฉพาะเจาะจง
400.00 เฉพาะเจาะจง

บ. อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จก.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บ. อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จก.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะบริหารการพัฒนาสิง่ แวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนริหารศาสตร์

PR1400063100027
PR1400063100032
PR1400063100024
PR1400063100047
PR1400063100044
PR1400063100041
PR1400063100042

8/10/2019
8/10/2019
8/10/2019
9/10/2019
9/10/2019
9/10/2019
9/10/2019

-

-

13236
13237
13238
13239

ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร
ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร
ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร
ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร

800.00
2,200.00
180.00
240.00

800.00 เฉพาะเจาะจง
2,200.00 เฉพาะเจาะจง
180.00 เฉพาะเจาะจง
240.00 เฉพาะเจาะจง

PR1400063100045
PR1400063100050
PR1400063100046
PR1400063100051

9/10/2019
9/10/2019
9/10/2019
9/10/2019

-

-

8,000.00
6,500.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง
6,500.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เคล็ดไทย จก.
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุม่ น้าโขง
คณะมนุษย์ ม.ขอนแก่น
บ. ซีเอ็ดยูเคชั่น จก. (มหาชน)
พี.เอ็น.จี.วัสดุครุภัณฑ์

PR1400063100052
PR1400063100057

9/10/2019
10/10/2019

-

-

13240 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ
13241 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หมึกพิมพ์

หน ้า 1130

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13242 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสานักงาน
13243 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,800.00
9,800.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.จี.วัสดุครุภัณฑ์
PR1400063100056
10/10/2019
3,720.00

3,720.00 เฉพาะเจาะจง

48,000.00
2,175.00
96,000.00
2,400.00
2,000.00
2,000.00
2,200.00
260.00
400.00
225.00
800.00
3,750.00
1,800.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,175.00 เฉพาะเจาะจง
96,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,400.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,200.00 เฉพาะเจาะจง
260.00 เฉพาะเจาะจง
400.00 เฉพาะเจาะจง
225.00 เฉพาะเจาะจง
800.00 เฉพาะเจาะจง
3,750.00 เฉพาะเจาะจง
1,800.00 เฉพาะเจาะจง

13257 จ้างเหมาบริการรถยนต์รถตูป้ รับอากาศจานวน 1 คัน

3,000.00

13258 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตปู้ รับอากาศจานวน 1 คัน
13259 จ้างพิมพ์เล่มผลงาน
13260 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์X-stand 1.8x0.8 เมตร
13261 จ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ

13244
13245
13246
13247
13248
13249
13250
13251
13252
13253
13254
13255
13256

ค่าเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์จานวน 4 เครือ่ ง
จ้างจัดทาเล่มรายงานการประเมินตนเอง
ค่าเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์จานวน 8 เครือ่ ง
ซือ้ นาฬิกาแขวนจานวน 4 เรือน
ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 85 เอ
ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 85 เอ
ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 12 เอ
ซือ้ สติก๊ เกอร์ปั๊มนูน
ซือ้ วัสดุเชื้อเพลิง
ซือ้ ยางปั๊มห้องสุขา
ซือ้ ผ้าหมึกเครือ่ งพิมพ์ EPSON LQ 2090
ซือ้ ป้ายสติก๊ เกอร์ขนาด 42x342 จานวน 2 กล่อง
ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสารA4 70 แกรม

13262 ซือ้ แบตเตอรีเ่ ครือ่ งสารองไฟ 5.4-6Ah

ข้อเสนอแนะ
-

PR1400063100062

17/10/2019

-

-

PO1300063100002
PR1300063100016
PO1300063100003
PR1300063100014
PR1300063100024
PR1300063100023
PR1300063100025
PR1300063100015
PR1300063100010
PR1300063100018
PR1300063100020
PR1300063100022
PR1300063100011

7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019

-

-

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บ้านคอมพิวเตอร์
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ร้านสหกรณ์ ม.บูรพาจากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บ้านจิปาถะ
หจก.วงศ์ทรายทอง
ร้านไพรเวชค้าวัสดุ
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
บ.โฮมโปรดักส์ฯ
บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
นายอรรถสิทธิ์ ผาสุก

PR1300063100013

7/10/2019

-

-

3,800.00
1,350.00
300.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง
1,350.00 เฉพาะเจาะจง
300.00 เฉพาะเจาะจง

นายชูชาติ พรหมศิริ
บ้านคอมพิวเตอร์
ร้านพัฒนาพานิช

PR1300063100012
PR1300063100021
PR1300063100017

7/10/2019
7/10/2019
7/10/2019

-

-

30,054.00

30,054.00 เฉพาะเจาะจง

บ้านคอมพิวเตอร์

PR1300063100019

7/10/2019

-

-

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

บ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ

PR1300063100038

11/10/2019

-

-

หน ้า 1131

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13263 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 17 เอ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR1300063100037
11/10/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

13264 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์M130 FN

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1300063100039

11/10/2019

-

-

13265 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์79 เอ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1300063100036

11/10/2019

-

-

13266 ซือ้ สก็อตเทป

3,400.00

3,400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจิปาถะ

PR1300063100043

15/10/2019

-

-

13267 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 83 เอ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1300063100041

15/10/2019

-

-

13268 ซือ้ เทปกันลืน่

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจิปาถะ

PR1300063100042

15/10/2019

-

-

13269 ซือ้ ไม้กวาด

360.00

360.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์ ม.บูรพาจากัด

PR1300063100044

15/10/2019

-

-

13270 ซือ้ ป้ายสติก๊ เกอร์

740.00

740.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ออฟฟิซ คลับฯ

PR1300063100049

18/10/2019

-

-

2,942.50

2,942.50 เฉพาะเจาะจง

ร้านเจริญผลอะไหล่ฯ

PR1300063100047

18/10/2019

-

-

21,291.60

21,291.60 เฉพาะเจาะจง

บ้านคอมพิวเตอร์

PR1300063100045

18/10/2019

-

-

13273 จ้างทาเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพ

250.00

250.00 เฉพาะเจาะจง

บ้านคอมพิวเตอร์

PR1300063100048

18/10/2019

-

-

13274 ซือ้ สติก๊ เกอร์ กระดาษอิงค์เจ็ท

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR1300063100046

18/10/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1300063100062

28/10/2019

-

-

725.00

725.00 เฉพาะเจาะจง

บ้านคอมพิวเตอร์

PR1300063100063

28/10/2019

-

-

13271 จ้างเปลีย่ นน้ามันเครือ่ งและน้ามันเกียร์รถตูท้ ะเบียน นค
7341 ชลบุรี
13272 จ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ

13275 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 79 เอ
13276 จ้างทาเล่มรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2561
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13277 จ้างทาเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์EdPEx ปีการศึกษา 2561

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
625.00
625.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์
PR1300063100064
28/10/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

13278 จ้างเหมาบริการรถยนต์

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอรรถสิทธิ์ ผาสุก

PR1300063100059

28/10/2019

-

-

13279 จ้างทาตรายาง

4,400.00

4,400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขกราฟฟิค

PR1300063100061

28/10/2019

-

-

200.00

200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทตรอ.จากัด

PR1300063100060

28/10/2019

-

-

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO1000063100001

8/10/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR1000063100003

7/10/2019

-

-

150.00

150.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1000063100013

11/10/2019

-

-

6,400.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000063100012

11/10/2019

-

-

28,890.00

28,890.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จากัด

PR1000063100015

15/10/2019

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000063100025

21/10/2019

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1000063100027

25/10/2019

-

-

250.00

250.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไพฑูรย์ การช่าง

PR1000063100029

28/10/2019

-

-

13280 จ้างตรวจสภาพรถตูท้ ะเบียน นค 7341 ชบ.
13281 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบารุงรักษาลิฟท์
13282 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์
ย-3924 เดือน ต.ค 2562
13283 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกให้แก่ บ.อีสเทิร์นไทย
คอนซัลติง้ 1992 จากัด ที่ให้นิสิตภาควิชาอนามัย
สิง่ แวดล้อมศึกษาดูงาน
13284 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์ Kyocera Tk-174
ภาควิชาอนามัยสิง่ แวดล้อม
13285 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดพิมพ์และเข้าเล่มวารสารคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
13286 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเลเซอร์ Samsung D203E
ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
13287 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์สี Hp CF410 สีดา
ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
13288 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปลีย่ นคันสตาร์ทรถจักรยานยนต์
ย-3924

หน ้า 1133

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13289 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหลอดไฟและผ้าเทป

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,762.00
4,762.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจไพศาล ไลท์ตงิ้ จากัด
PR1000063100028
28/10/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

13290 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมบารุงรถตู้ นง-4230

5,140.00

5,140.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. สมปอง มรดก

PR1000063100030

29/10/2019

-

-

13291 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถมินิบัส รับส่งอาจารย์
และนิสิตภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย เดินทางไปศึกษาดูงาน ในวันที่ 1 พ.ย 2562

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศรีราชาทัวร์ จากัด

PR1000063100038

31/10/2019

-

-

13292 ขอจัดจ้างทาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง
13293 ขอจ้างหมาบริการบารุงรักษาลิฟท์ อาคารคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
13294 ขอจัดซือ้ น้ามันเชื้อเพลิง ประจาเดือนตุลาคม 2562

1,744.00
11,770.00

1,744.00 เฉพาะเจาะจง
11,770.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์
PR0800063100005
บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จากัด PO0800063100001

1/10/2019
7/10/2019

-

-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

PR0800063100002

1/10/2019

-

-

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร,
บริษัท บางจากกรีนเนท จากัด
นางสาวปิยะนันท์ มาตแม้น

PR0800063100006

4/10/2019

-

-

13296 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดทาโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดสวนถาด สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

29,970.00

29,970.00 เฉพาะเจาะจง

คุณชัยพร เวชไพรัตน์

PR0800063100021

15/10/2019

-

-

13297 ขอจัดซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการจัดทางาน
ในสานักงานคณบดี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขา
จิตรกรรม บัณฑิตศึกษา
13298 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดทางานในสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และสานักงานคณบดี
13299 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
นิเทศศิลป์
13300 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
จิตรกรรม

34,454.00

34,454.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด

PR0800063100022

15/10/2019

-

-

4,415.00

4,415.00 เฉพาะเจาะจง

นางกรกมล เสริมศรี

PR0800063100028

16/10/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ้านจิปาถะ

PR0800063100024

16/10/2019

-

-

4,392.00

4,392.00 เฉพาะเจาะจง

ข้าวโอ๊ตก๊อบปี้,บริษัท บัณฑิตสเตชั่น PR0800063100032
เนอรี่ จากัด, ร้านนิวแมนพาณิชย์ ,เฮ้
งย่งไถ่, ไพรเวชค้าวัสดุ,
หน ้า 1134

16/10/2019

-

-

13295 ขอจัดจ้างเหมาทาความสะอาดห้องพักรับรอง ห้อง 228

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13301 ขอจัดซือ้ วัสดุ และ รูปพระบรมฉายาลักษณ์รัชการที่ 10
และธงชาติไทยและธงพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10
13302 ขอจัดซือ้ บัว เพื่อปลูกบริเวณสระน้ารูปปั้น
ประติมากรรมหลอดสี หน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์
13303 ขอจัดจ้างเหมาบริการตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
13304 ขอจัดจ้างถ่ายเอกสาร หลักสูตรออกแบบเซรามิค

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,624.00
4,624.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด,
PR0800063100026
16/10/2019
ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช,
ร้านทีแปง
6,800.00
6,800.00 เฉพาะเจาะจง น้างนิวการ์เด้น , นายกฤษ ยินดีสุข PR0800063100027
16/10/2019
9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

392.00

392.00 เฉพาะเจาะจง

13305 ขอจัดซือ้ หมึก เพื่อใช้ในการจัดทางานในสาขาจิตรกรรม

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง

13306 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบน้าปะปา และ
ไฟฟ้า
13307 ขอจัดจ้างซ่อมบารุงดูแลรักษารถตูป้ รับอากาศคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
13308 ขอจัดซือ้ เตาเผาไฟฟ้า เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาเซรามิกส์
13309 ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิง

38,231.10

38,231.10 เฉพาะเจาะจง

4,900.00

4,900.00 เฉพาะเจาะจง

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

13310 ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันออก
พรรษา
13311 ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิง

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง

13312 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

18,000.00
4,000.00
6,600.00

13313 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
13314 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

ข้อเสนอแนะ
-

-

น้างนิวการ์เด้น , นายกฤษ ยินดีสุข

PR0800063100023

16/10/2019

-

-

นายไพรเดช สุทธิเรือง

PR0800063100030

16/10/2019

-

-

ร้าน คอมพอร์ต

PR0800063100029

16/10/2019

-

-

ร้าน เอส.เค.ฮาร์ดแวร์

PR0800063100031

16/10/2019

-

-

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR0800063100048

30/10/2019

-

-

บริษัท พอทเทอรี เคลย์ จากัด

PO0800063100004

31/10/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง
400.00
นายอุดม แก่นสา 450.00

PR0400063100015

8/10/2562

-

-

PR0400063100012

8/10/2562

-

-

PR0400063100013

8/10/2562

-

-

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จากัด
57,800.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 13,059.90

PR0400063100016

8/10/2562

-

-

4,000.00 เฉพาะเจาะจง
6,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายอุดม แก่นสา 3,901.00
นายจานงค์ ญาติเจริญ 6,600.00

PR0400063100011
PR0400063100006

8/10/2562
8/10/2562

-

-

หน ้า 1135

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13315 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง
13316 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,800.00
3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจานงค์ ญาติเจริญ 3,800.00
PR0400063100005
8/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายจานงค์ ญาติเจริญ 3,300.00

PR0400063100007

8/10/2562

-

-

ขออนุมัติซอื้ วัสดุเชื้อเพลิง
ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
ขออนุมัติเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์พร้อมเครือ่ งสารองไฟ
จานวน 45 เครือ่ ง
13321 หอพักนิสิตพยาบาล ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
13322 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก

395.00
4,000.00
4,000.00
50,400.00

395.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง
50,400.00 ตกลงราคา

PR0400063100014
PR0400063100019
PR0400063100018
PO0400063100001

8/10/2562
9/10/2562
9/10/2562
10/10/2562

-

-

96,408.00

96,408.00 เฉพาะเจาะจง

บางแสนแก๊ส 395.00
นายอุดม แก่นสา 3,671.00
นายอุดม แก่นสา 3,992.00
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
50,400.00
นางอุษา กิจสิพงษ์ 96,408.00

PO0400063100010

11/10/2562

-

-

2,880.00

2,880.00 เฉพาะเจาะจง

11/10/2562

-

-

13323 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลบารุงรักษาลิฟต์ ''ฮิตาชิ''
ณ อาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์
13324 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลบารุงรักษาลิฟต์ ''มิตซูบิชิ''
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
คณะพยาบาลศาสตร์ (ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
- 30 กันยายน พ.ศ. 2563)

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

11/10/2562

-

-

32,956.00

32,956.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0400063100046
2,500.00
บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ PO0400063100011
ไทย) จากัด 30,000.00
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
PO0400063100012
(ประเทศไทย) จากัด 32,956.00

11/10/2562

-

-

13325 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลบารุงรักษาลิฟต์ ''ฟูจิเทค''
ณ อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์
(ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ.
2563)

29,960.00

29,960.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด 29,960.00

11/10/2562

-

-

13317
13318
13319
13320

หน ้า 1136

PO0400063100013

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13326 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในการ
ประกอบอาหาร ทาความสะอาด ดูแลรักษาโรงครัว
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร และปฏิบัติงาน
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์
13327 ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
96,408.00
96,408.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาศนา สามกิจ 96,408.00 PO0400063100009 11/10/2562
-

67,000.00

67,000.00 เฉพาะเจาะจง

13328 ขออนุมัติซอื้ พวงหรีด

1,000.00

13329 ขออนุมัติซอื้ พวงมาลัย

ข้อเสนอแนะ
-

PR0400063100047

15/10/2562

-

-

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จากัด
65,490.00
Kalaya Florist 1,000.00

PR0400063100056

17/10/2562

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

Kalaya Florist 5,000.00

PR0400063100054

17/10/2562

-

-

13330 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่

1,050.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,050.00

PR0400063100058

17/10/2562

-

-

13331 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่

1,540.00

1,540.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,540.00

PR0400063100057

17/10/2562

-

-

13332 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์

3,900.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400063100059

17/10/2562

-

-

395.00

395.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
3,900.00
บางแสนแก๊ส 395.00

PR0400063100055

17/10/2562

-

-

13334 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอุดม แก่นสา 3,297.00

PR0400063100062

18/10/2562

-

-

13335 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอุดม แก่นสา 2,312.00

PR0400063100081

25/10/2562

-

-

13336 ขออนุมัติจ้างทาตรายาง

2,332.60

2,332.60 เฉพาะเจาะจง

ร้านศรีศิลปการพิมพ์ 2,332.60

PR0400063100080

25/10/2562

-

-

13337 ขออนุมัติจ้างทาตรายาง

749.00

749.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านศรีศิลปการพิมพ์ 749.00

PR0400063100085

28/10/2562

-

-

13333 ขออนุมัติซอื้ วัสดุเชื้อเพลิง

หน ้า 1137

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13338 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง
13339 ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจานงค์ ญาติเจริญ 3,000.00
PR0400063100090
29/10/2562
67,000.00

67,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,284.00

1,284.00 เฉพาะเจาะจง

13341 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์

440.00

13342 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จากัด
45,700.00
ร้านฟอลโลอิ้ง 1,284.00

PR0400063100088

29/10/2562

-

-

PR0400063100096

30/10/2562

-

-

440.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้หยก 440.00

PR0400063100100

30/10/2562

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

พัชรา ชื่นเบิกบาน 400.00

PR0400063100099

30/10/2562

-

-

13343 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์

375.00

375.00 เฉพาะเจาะจง

ลีเ้ ม่งเซ้ง 375.00

PR0400063100098

30/10/2562

-

-

13344 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์

262.00

262.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน Khomanart 262.00

PR0400063100102

30/10/2562

-

-

13345 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์

204.00

204.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจานชาม บางแสน 204.00

PR0400063100101

30/10/2562

-

-

13346 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์

1,819.00

1,819.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400063100097

30/10/2562

-

-

13347 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ

13,054.00

13,054.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400063100111

31/10/2562

-

-

13348 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
13349 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์
13350 ขออนุมัติซอื้ เวชภัณฑ์

1,000.00
4,173.00
11,200.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,173.00 เฉพาะเจาะจง
11,200.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062090070
PR0400062090115
PR0400062090117

9/9/2562
10/9/2562
10/9/2562

-

-

1,000.00
1,000.00
2,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
1,819.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์แสงทอง
วิศวกรรม 13,054.00
นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00
ส.อารยยางยนต์ 3,899.99
บริษัท บูรพาร่วมใจ (2546) จากัด
10,807.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,000.00
นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00
นายไพรเดช สุทธิเรือง 2,000.00

PR0400062090110
PR0400062090120
PR0400062090122

10/9/2562
10/9/2562
10/9/2562

-

-

13340 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมเครือ่ งพิมพ์

13351 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
13352 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
13353 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

หน ้า 1138

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13354 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ
13355 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
13356 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
13357 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
13358 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
13359 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
13360 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
13361 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
13362 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
13363 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
13364 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์
13365 ขออนุมัติซอื้ วัสดุเชื้อเพลิง
13366 ขออนุมัติซอื้ หนังสือสาหรับใช้ในการเรียนการสอน
13367 ขออนุมัติซอื้ หนังสือสาหรับใช้ในการเรียนการสอน
13368 ขออนุมัติซอื้ หนังสือสาหรับใช้ในการเรียนการสอน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
6,500.00
6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
4,183.00
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,684.00
583.00
583.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
583.00
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
600.00
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 600.00
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
600.00
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
600.00
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
600.00
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
2,086.00
395.00
395.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส 395.00
904.50
904.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
904.50
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,000.00
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,000.00
หน ้า 1139

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062090125
10/9/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR0400062090123
PR0400062090114

10/9/2562
10/9/2562

-

-

PR0400062090097

10/9/2562

-

-

PR0400062090098
PR0400062090111

10/9/2562
10/9/2562

-

-

PR0400062090112

10/9/2562

-

-

PR0400062090121

10/9/2562

-

-

PR0400062090124

10/9/2562

-

-

PR0400062090127

10/9/2562

-

-

PR0400062090116

10/9/2562

-

-

PR0400062090118
PR0400062090100

10/9/2562
10/9/2562

-

-

PR0400062090113

10/9/2562

-

-

PR0400062090119

10/9/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13369 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์
13370 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
13371 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
13372 ขออนุมัติซ่อมกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
13373 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
13374 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
3,852.00
3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จากัด
3,852.00
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,000.00
685.00
685.00 เฉพาะเจาะจง เอส.เอส.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
685.00
224.98
224.98 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน
224.98
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง 1,000.00
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062090126
10/9/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR0400062090105
PR0400062090155

10/9/2562
11/9/2562

-

-

PR0400062090157

11/9/2562

-

-

PR0400062090151
PR0400062090153

11/9/2562
11/9/2562

-

-

13375 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
13376 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

1,000.00
1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00

PR0400062090156
PR0400062090160

11/9/2562
11/9/2562

-

-

13377 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายจานงค์ ญาติเจริญ 3,000.00

PR0400062090147

11/9/2562

-

-

13378 ขออนุมัติซอื้ ปากกาลงนามสาหรับผูบ้ ริหาร

1,248.05

1,248.05 เฉพาะเจาะจง

PR0400062090159

11/9/2562

-

-

13379 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

203.00

203.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062090161

11/9/2562

-

-

13380 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

268.00

268.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062090158

11/9/2562

-

-

13381 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

572.00

572.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062090152

11/9/2562

-

-

13382 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

590.00

590.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400062090150

11/9/2562

-

-

6,760.00

6,760.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
1,248.05
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
203.00
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
268.00
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
572.00
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
590.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด
(มหาชน) 6,760.00

PR0400062090148

11/9/2562

-

-

13383 ขออนุมัติซอื้ หญ้าเทียม

หน ้า 1140

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13384 ขออนุมัติซอื้ หนังสือสาหรับใช้ในการเรียนการสอน
13385 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
13386 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาวิดิทัศน์ประวัติผเู้ กษียณ
13387 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาวิดิทัศน์ประวัติผเู้ กษียณ
13388 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
13389
13390
13391
13392
13393
13394
13395
13396
13397

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการทาความสะอาดสถานที่
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการทาความสะอาดสถานที่
ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก
ขออนุมัติซอื้ ดอกไม้สาหรับพานรดน้า
ขออนุมัติซอื้ ต้นไม้และดอกไม้ตกแต่งสถานที่
ขออนุมัติซอื้ พวงมาลัยสาหรับวงดนตรีไทย
ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
315.00
315.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
315.00
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00
500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมณ อินทวงษ์ 500.00
500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา คงโนนกอก 500.00
331.00
603.00
1,000.00
200.00
200.00
9,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
397.00

13398 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

545.00

13399 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

600.00

13400 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

600.00

13401 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

600.00

13402 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

600.00

331.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย 331.00
603.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนการพิมพ์ 603.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี. พริน้ ช็อป 1,000.00
200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคมคาย ดอนโสม 200.00
200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา กรูตัวส์ 200.00
9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทอง 99 กะรัต 9,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 1,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน 2,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 1,000.00
397.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
397.00
545.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
545.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
หน ้า 1141

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062090154
11/9/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR0400062090149
PR0400062090194
PR0400062090195

11/9/2562
12/9/2562
12/9/2562

-

-

PR0400062090176

12/9/2562

-

-

PR0400062090175
PR0400062090179
PR0400062090184
PR0400062090185
PR0400062090186
PR0400062090193
PR0400062090178
PR0400062090188
PR0400062090173

12/9/2562
12/9/2562
12/9/2562
12/9/2562
12/9/2562
12/9/2562
12/9/2562
12/9/2562
12/9/2562

-

-

PR0400062090177

12/9/2562

-

-

PR0400062090174

12/9/2562

-

-

PR0400062090180

12/9/2562

-

-

PR0400062090181

12/9/2562

-

-

PR0400062090182

12/9/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13403 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
13404
13405
13406
13407
13408
13409
13410

ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์
ขออนุมัติเช่าชุดนักแสดง
ขออนุมัติเช่าชุดนักแสดง
ขออนุมัติเช่าชุดนักแสดง
ขออนุมัติเช่าชุดนักแสดง
ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์
ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์

13411
13412
13413
13414

ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์

13415 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์
13416
13417
13418
13419
13420
13421

ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก
ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์
ขออนุมัติซอื้ ไม้ประดับ พืชสวน และวัสดุตกแต่ง
ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิง

13422 ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
13423 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก
13424 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
551.00
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน 996.00
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วทับทิม 2,500.00
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านน้องดา 1,650.00
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยพร ขุนตาล 2,500.00
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะโชค ลีลอย 2,500.00
45.00
45.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์ซีร็อก 45.00
1,531.00
1,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
1,531.00
465.00
465.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชาม บางแสน 465.00
140.00
140.00 เฉพาะเจาะจง บัณฑิตเอกสาร 140.00
392.00
392.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 392.00
87.00
87.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
87.00
210.00
210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซฟท์เคมีและบรรจุภัณฑ์ หนอง
มน 210.00
3,400.00
3,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศศิ 1,270.00
130.00
130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลุง (หรัง่ ) 130.00
80,000.00
80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธงชัย วจะสุวรรณ 80,000.00
2,985.00
2,985.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคีย้ งเจริญ 2,985.00
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00
60,000.00
60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จากัด
58,530.00
33,800.00
33,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
33,800.00
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 1,500.00
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายอุดม แก่นสา 3,977.00
หน ้า 1142

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062090183
12/9/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR0400062090187
PR0400062090189
PR0400062090190
PR0400062090191
PR0400062090192
PR0400062090242
PR0400062090239

12/9/2562
12/9/2562
12/9/2562
12/9/2562
12/9/2562
13/9/2562
13/9/2562

-

-

PR0400062090240
PR0400062090246
PR0400062090245
PR0400062090244

13/9/2562
13/9/2562
13/9/2562
13/9/2562

-

-

PR0400062090241

13/9/2562

-

-

PR0400062090247
PR0400062090243
PO0400062090003
PR0400062090236
PR0400062090254
PR0400062090253

13/9/2562
13/9/2562
19/9/2562
13/9/2562
16/9/2562
16/9/2562

-

-

PR0400062090252

16/9/2562

-

-

PR0400062090260
PR0400062090257

17/9/2562
17/9/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13425 ขออนุมัติซอื้ ข้าวสาร
13426 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล
13427 ขออนุมัติจ้างจัดทาวิดีทัศน์ประวัติผเู้ กษียณฯ
13428 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร จานวน 23,900 แผ่น
13429 ขอความเห็นชอบจ้างเหมายานพาหนะ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
1,600.00
1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทรีบิวชั่น ซิสเทม
จากัด 1,480.00
760.00
760.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 760.00
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร โสศรีภา 1,000.00
8,365.00
8,365.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400062090271
18/9/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR0400062090281
PR0400062090330
PR0206063100086

23/9/2562
27/9/2562
8/10/2562

-

-

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวเบญญาภา แสวงศรี

PR0206063100204

18/10/2562

-

-

13430 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติจ้างเหมาบริการ
รถยนต์ (รถตูป้ รับอากาศ)

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนัญชัย กุลพักตรพงษ์

PR0206063100070

8/10/2562

-

-

13431 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์ (รถบัสปรับอากาศ)
13432 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์ (รถบัสปรับอากาศ)
13433 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชิตวิเศษทัวร์

PR0206063100074

8/10/2562

-

-

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จากัด PR0206063100067

8/10/2562

-

-

9,850.00

9,850.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.วังยา Health Care

PR0206063100072

8/10/2562

-

-

13434 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

8,020.00

7,097.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.ซ็นทรัลฟู้ดรีเทล

PR0206063100071

8/10/2562

-

-

18,700.00

18,700.00 เฉพาะเจาะจง

นายยุทธภูมิ ปานสวัสดิ์

PR0206063100098

9/10/2562

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206063100130

11/10/2562

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน up to you Idea & Sport
Bangsaen
ร้าน ส.บ้านใหม่บริการ

PR0206063100135

11/10/2562

-

-

20,535.00

20,535.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน up to you Idea & Sport
Bangsaen

PR0206063100131

11/10/2562

-

-

13435 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
ชุดไมโครโฟน
13436 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดกีฬา
(วอลเลย์บอลชายหาดชายและหญิง)
13437 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
(น้าแข็งหลอด)
13438 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

หน ้า 1143

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13439 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,650.00
3,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ
PR0206063100133
11/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

13440 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ ,

4,870.00

4,870.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206063100128

11/10/2562

-

-

13441 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมห้องบริการอุปกรณ์กีฬา
13442 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางณัฐสุดา มะโนมั่น

PR0206063100202

18/10/2562

-

-

2,247.00

2,247.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206063100283

31/10/2562

-

-

13443 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ตรวจเช็คล้างทาความสะอาดและซ่อมรอยรัว่
13444 เช่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี โครงการหอพักเทา-ทอง

3,424.00

3,424.00 เฉพาะเจาะจง

ณัฐแอร์

PR0206063100284

31/10/2562

-

-

14,400.00

14,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสนสุข วิชั่น จากัด

PO0218063100005

1/10/2562

-

-

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์

PR0218063100020

15/10/2562

-

-

270.00

270.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR0218063100021

15/10/2562

-

-

13447 จ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 4

30,281.00

30,281.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จากัด

PR0218063100025

21/10/2562

-

-

13448 จ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 3

25,145.00

25,145.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จากัด

PR0218063100024

21/10/2562

-

-

13449 จ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 1

3,424.00

3,424.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จากัด

PR0218063100023

21/10/2562

-

-

13450 จ้างเหมาซ่อมพัดลมโคจร หอพักเทา-ทอง 2

4,680.00

4,680.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PR0218063100027

30/10/2562

-

-

27,540.00

27,540.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0218063100034

30/10/2562

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0218063100030

30/10/2562

-

-

13445 จ้างซ่อมจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ชั้น 2 อาคาร A หอพัก
เทา-ทอง 3
13446 ซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 1 ชนิด

13451 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์
13452 ซือ้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13453 ซือ้ เก้าอี้สานักงาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,900.00
4,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
PR0218063100028
30/10/2562
-

13454 ซือ้ เครือ่ งสารองไฟฟ้า

4,900.00

4,900.00 เฉพาะเจาะจง

13455 ซือ้ วัสดุ จานวน 3 ชนิด

48,250.00

48,250.00 เฉพาะเจาะจง

13456 สัง่ ซือ้ ตรายาง ใช้ในงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

490.00

490.00 เฉพาะเจาะจง

13457 ซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง สาหรับจัดเลีย้ งของพนักงาน
13458 ซือ้ สินค้าวัสดุสโตร์
13459 ซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง สาหรับจัดเลีย้ งของพนักงาน ในวันที่
15-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

700.00
5,000.00
15,825.00

13460 จัดซือ้ อาหารสด อาหารแห้ง สาหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน ประจาวันที่ 15-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0218063100033

30/10/2562

-

-

กังสดาลฮาร์ดแวร์

PR0218063100026

30/10/2562

-

-

ร้านป้ายจ๋า

PR0217063100003

1/10/2562

-

-

700.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,825.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด คณิศร
นางสาวสุพัตรา เวศรานุรักษ์
ห้างหุ้นส่วนจากัด คณิศร

PR0217063100002
PR0217063100012
PR0217063100013

1/10/2562
2/10/2562
7/10/2562

-

-

42,290.50

42,290.50 เฉพาะเจาะจง

นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา

PR0217063100014

7/10/2562

-

-

13461 ซือ้ หมึกพิมพ์เครือ่ งปริน้ เตอร์ยหี่ ้อ HP รุน่ CE505A
ราคากล่องละ 2,900.-บาท จานวน 3 กล่อง

8,700.00

8,700.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน พิมพ์

PR0217063100020

10/10/2562

-

-

13462 สัง่ ซือ้ วัตถุดิบและวัสดุ ใช้ในแต่ละแผนกภายในศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรม

23,896.00

23,896.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0217063100030

21/10/2562

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ไทยประดิษฐ์ เครือ่ งเย็น

PR0217063100033

21/10/2562

-

-

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ไทยประดิษฐ์ เครือ่ งเย็น

PR0217063100032

21/10/2562

-

-

11,021.00

11,021.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ไทยประดิษฐ์ เครือ่ งเย็น

PR0217063100031

21/10/2562

-

-

13463 จ้างซ่อมตูแ้ ช่สแตนเลส 4 ประตู ระบบความเย็นไม่ปกติ
เลขครุภัณฑ์ 5709004010000014
13464 จ้างซ่อมตูแ้ ช่สแตนเลส 4 ประตู ระบบความเย็นไม่ปกติ
เลขครุภัณฑ์ 5709004010000013
13465 จ้างซ่อมตูแ้ ช่สแตนเลส 4 ประตู ระบบความเย็นไม่ปกติ
เลขครุภัณฑ์ 5709004010000017

หน ้า 1145

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13466 ซือ้ ข้าวสารเพื่อใช้ประกอบอาหารเช้าและอาหาร
พนักงาน ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัย
บูรพา
13467 ซือ้ ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว และผ้าเช็ดมือ ภายในศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
13468 ซือ้ โถใส่น้าผลไม้ใช้ภายในแผนกห้องอาหาร เพื่อใช้
รองรับบริการลูกค้า

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,750.00
6,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนวพร ค้าข้าว จากัด
PR0217063100038
22/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

38,880.00

38,880.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วินเนอร์ แฟบริค จากัด

PR0217063100035

22/10/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา

PR0217063100037

22/10/2562

-

-

1,220.00

1,220.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบางแสนแก๊ส

PR0217063100040

22/10/2562

-

-

43,827.00

43,827.00 เฉพาะเจาะจง

นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา

PR0217063100041

26/10/2562

-

-

13471 ซือ้ ชุดปลัก๊ และสาย TV ราวสายไฟ เพื่อสาหรับเปลีย่ น
ภายในห้องพักให้ลูกค้า ของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ

550.00

550.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านประโยนช์ ไฟฟ้า

PR0217063100043

26/10/2562

-

-

13472 ซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง น้าถัง นม ขนมปัง แฮม ไส้กรอก ไข่
สาหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน วันที่ 1-15
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
13473 จัดซือ้ วัสดุสานักงาน และอื่นๆ ภายในศูนย์ปฎิบัติการ
โรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
13474 เครือ่ งทาน้าร้อนน้าเย็น ขนาด 2 ก๊อก แบบตัง้ พื้น เพื่อ
ใช้ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
13475 เครือ่ งซักผ้าฝาบน Samsung ใช้ภายในแผนกแม่บ้าน
ของศูนย์ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัย
บูรพา
13476 ซือ้ เครือ่ งทาลายเอกสาร แบบตัดตรง Office Pro ของ
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

25,655.00

25,655.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด คณิศร บริษท ซีพี PR0217063100042
ออลล์ จากัด

26/10/2562

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุพัตรา เวศรานุรักษ์

PR0217063100044

28/10/2562

-

-

5,800.00

5,800.00 เฉพาะเจาะจง

PR0217063100049

29/10/2562

-

-

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ตงิ้
จากัด
บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ตงิ้
จากัด

PR0217063100046

29/10/2562

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ตงิ้
จากัด

PR0217063100048

29/10/2562

-

-

13469 ซือ้ แก๊สหุงต้ม สาหรับไว้ใช้ประกอบอาหารเช้า อาหาร
พนักงาน และอาหารจัดเลีย้ ง ภายในศูนย์ปฏิบัติการ
โรงแรมฯ
13470 จัดซือ้ อาหารสด อาหารแห้ง สาหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันที่ 1-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13477 ถังต้มน้าร้อนสแตนเลส 2 ชั้น เพื่อใช้ภายในห้องอาหาร
ของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
13478 ซือ้ เตาไมโครเวฟ ขนาด 20 ลิตร Sharp เพื่อใช้ภายใน
ห้องอาหารของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
13479 ซือ้ หลอดไฟ LED เพื่อใช้เปลีย่ น Support ในห้องพัก
และภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
13480 เครือ่ งชั่งดิตอล ขนาด 30 กก.เพื่อใช้ภายในห้องครัว
ของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
13481 ขอความเห็นชอบเสนอค่าเคเบิลทีวี

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,250.00
3,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ตงิ้
PR0217063100050
29/10/2562
จากัด
3,700.00
3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ตงิ้
PR0217063100051
30/10/2562
จากัด
17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

1,600.00

13482 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเครือ่ งพิมพ์

ข้อเสนอแนะ
-

PR0217063100053

30/10/2562

-

-

PR0217063100052

30/10/2562

-

-

1,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ตงิ้
จากัด
บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ตงิ้
จากัด
บริษัท แสนสุข วิชั่น จากัด

PR0206063100063

1/10/2562

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206063100122

10/10/2562

-

-

13483 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุ

5,100.00

5,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206063100157

16/10/2562

-

-

13484 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างทาตรายาง

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

แสนสุขกราฟฟิค

PR0206063100163

16/10/2562

-

-

13485 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ โทรศัพท์ไร้สาย

2,461.00

2,461.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0206063100181

17/10/2562

-

-

74,880.00

74,880.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสนสุข วิชั่น จากัด

PO0206063100031

1/10/2562

-

-

74,256.00

74,256.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสนสุข วิชั่น จากัด

PO0206063100032

1/10/2562

-

-

2,080.00

2,080.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสนสุข วิชั่น จากัด

PR0206063100006

1/10/2562

-

-

2,080.00

2,080.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสนสุข วิชั่น จากัด

PR0206063100003

1/10/2562

-

-

13486 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าบริการสมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวี
13487 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าบริการสมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวี
13488 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าบริการสมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวี
13489 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าบริการสมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวี
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13490 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมท่อน้าปั๊มน้าฯ
13491 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ ง
ปั๊มน้าอัตโนมัติ
13492 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
419.44
419.44 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง
PR0206063100030
4/10/2562
12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง

1,807.23

13493 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

ข้อเสนอแนะ
-

บจก สหชัย (1999)

PR0206063100073

8/10/2562

-

-

1,807.23 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206063100249

24/10/2562

-

-

490.00

490.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206063100242

24/10/2562

-

-

13494 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ามัน
เบนซิน
13495 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ

1,080.00

เฉพาะเจาะจง

หจก. ธิดามหานคร

PR0206063100241

24/10/2562

-

-

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายเสวก สุระประเสริฐ

PR0206063100231

24/10/2562

-

-

13496 ขอความเห็นชอบเสนอค่าเข้าเล่มสันกาวไม่เคลือบ
เอกสารงบประมาณ ประจาปีประมาณ พ.ศ. 2563

9,330.00

9,330.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR0206063100008

1/10/2562

-

-

13497 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบญจรงค์โถชั้น 4 นิ้ว ลายลูกขั้น

1,620.00

1,620.00 เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยบูรพา

PR0206063100010

1/10/2562

-

-

13498 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ วันที่ 3-4 ต.ค. 62
13499 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์ HP LaserJet จานวน 2 ตลับ

6,000.00
7,860.00

6000 เฉพาะเจาะจง
7,860.00 เฉพาะเจาะจง

นายสราวุธ วรรัตน์
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206063100016
PR0206063100095

2/10/2562
9/10/2562

-

-

13500 ขออนุมัติเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง
จานวน 1 เครือ่ ง ตัง้ แต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO0206063100042

15/10/2562

-

-

13501 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์ จานวน 3 รายการ

26,960.00

26,960.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206063100118

10/10/2562

-

-

720.00

720.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์

PR0206063100117

10/10/2562

-

-

13502 ขออนุมัติจัดจ้างทาตรางยาง จานวน 3 อัน

หน ้า 1148

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13503 ขออนุมัติจัดทาตรายาง จานวน 8 อัน
13504 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์ประกอบการแสดงเพลงหน้า
พาทย์ และของที่ระลึก สาหรับโครงการเข้าร่วมงาน
ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 44 ระหว่างวันที่ 25-28
ตุลาคม พ.ศ. 2562
13505 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมเครือ่ งดนตรีไทย สาหรับโครงการ
เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 44 ระหว่างวันที่
25-28 ตุลาคม พ.ศ. 2562
13506 ขออนุมัติถ่ายเอกสารจากเครือ่ งถ่ายเอกสาร RICOH
ขาว-ดา ชั้นบน กองกิจการนิสิต จานวน 12 งวด ตัง้ แต่
วันที่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
13507 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์ จานวน 2 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
880.00
880.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์
PR0206063100127
11/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอกดนตรี

PR0206063100146

15/10/2562

-

-

2,855.00

2,855.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอกดนตรี

PR0206063100147

15/10/2562

-

-

72,000.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PO0206063100044

17/10/2562

-

-

5,600.00

5,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206063100161

16/10/2562

-

-

13508 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งโทรสาร Panasonic KX FL 422
จานวน 1 งาน
13509 ขออนุมัติซ่อมแซมเครือ่ งดนตรีไทย และค่าถ่ายเอกสาร
โน๊ตเพลงไทย สาหรับใช้โครงการเข้าร่วมงานดนตรีไทย
อุดมศึกษา ครัง้ ที่ 44 วันที่ 25-28 ต.ค. 62

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206063100158

16/10/2562

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายณัฐวุฒิ การะกิจ และ NK
Pringting

PR0206063100169

17/10/2562

-

-

13510 ขออนุมัติเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร RICOH สีและขาว-ดา
ชั้นล่าง กองกิจการนิสิต ตัง้ แต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย.
63
13511 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล ขนาด 3x13 เมตร
จานวน 1 ป้าย
13512 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลัยดอกไม้สด 20 พวง ดอก
กุหลาบสีแดง 250 ดอก

96,000.00

96,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PO0206063100048

18/10/2562

-

-

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คีรีแสนดี จากัด

PR0206063100011

1/10/2562

-

-

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

มอธ ฟลาเวอร์

PR0206063100015

2/10/2562

-

-

หน ้า 1149

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13513 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึก จานวน 5 ชิ้น
13514 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเสือ้ ผ้าประกอบการแสดง
13515 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าระบบเสียงการแสดง (Clip mic)
จานวน 1 งาน
13516 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลาดอกไม้สด จานวน 1 พวง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง โครงการร้านค้าสวัสดิการ
PR0206063100012
2/10/2562
มหาวิทยาลัยบูรพา
15,000.00
15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติธ์ ัญญา สงสกุล
PR0206063100014
2/10/2562
7,000.00
7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์ เจิมจรุง
PR0206063100013
2/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

มอธ ฟลาเวอร์

PR0206063100027

3/10/2562

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

มอธ ฟลาเวอร์ /Kalaya Florist

PR0206063100024

3/10/2562

-

-

4,500.00
2,000.00
850.00
85,600.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
850.00 เฉพาะเจาะจง
85,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
มอธ ฟลาเวอร์
รัน & พั้นซ์
บริษัท วิชั่นเน็ต จากัด

PR0206063100023
PR0206063100026
PR0206063100025
PO0206063100010

3/10/2562
3/10/2562
3/10/2562
7/10/2562

-

-

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

มอธ ฟลาเวอร์

PR0206063100037

6/10/2562

-

-

11,400.00

11,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0206063100038

6/10/2562

-

-

13524 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาให้บริการดูแลผูข้ อใช้ห้อง
ประชุมในการจัดเลีย้ งอาหารว่าง และเครือ่ งดืม่ หรือ
อาหารกลางวัน/เย็น ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน
กันยายน 2563

96,000.00

96,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอนงค์ สังข์ทอง

PO0206063100009

7/10/2562

-

-

13525 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าห้องประชุม จานวน 1 ห้อง

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

Aksorn Rayong The Vitality
Collection

PR0206063100077

8/10/2562

-

-

13517 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลัยดอกไม้สด 9 พวง ดอกไม้
โต๊ะหมู่บูชา 1 งาน
13518 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งไทยธรรม จานวน 9 ชุด
13519 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลาดอกไม้สด
13520 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซักรีด
13521 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างบารุงรักษาโปรแกรมระบบส่ง
เอกสาร และเลขที่หนังสือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
เครือข่าย Online
13522 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดดอกไม้ตกแต่งบริเวณรูปปั้น
ศาสตราจารย์ ดร.ธารง บัวศรี จานวน 1 งาน
13523 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสติก๊ เกอร์โฟมบอร์ดขนาด 120x140
ซม. มีโครงตัง้ พร้อมติดตัง้ จานวน 6 ป้าย

หน ้า 1150

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13526 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ กราฟฟิคระ
ดับระดับสูง จานวน 1 เครือ่ ง และเช่าเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ จานวน 3 เครือ่ ง
13527 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับ
ประมวลผลระดับสูง จานวน 1 เครือ่ ง
13528 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซือ้ พวงมาลาดอกไม้สด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
87,600.00
87,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PO0206063100038 13/10/2562
-

20,400.00 เฉพาะเจาะจง

2,000.00

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO0206063100039

13/10/2562

-

-

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

มอธ ฟลาเวอร์

PR0206063100190

17/10/2562

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.ธิดารัตน์ สมนวล

PR0206063100005

1/10/2562

-

-

26,300.00

26,300.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุมารี เนื่องจานงค์

PR0206063100156

16/10/2562

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.ธิดารัตน์ สมนวล

PR0206063100291

31/10/2562

-

-

13532 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างถ่ายเอกสารและจัดทาเล่มรายงาน
ประเมินตนเอง จานวน 10 เล่ม
13533 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์-โครงการรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา 2561
13534 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารและจัดทาเล่ม -ประชุม
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
13535 ขออนุมัติเบิกค่าน้าดืม่ 4 ถัง
13536 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารและจัดทาเล่มเอกสารงานผล
การประเมิน-โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

8/10/2562

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาที่ตก PR4500063100007
ลงจ้าง 2,000
นายเฉลิม จรัลรัมย์/ราคาที่ตกลงจ้าง PR4500063100002
5,000

8/10/2562

-

-

950.16

950.16 เฉพาะเจาะจง

8/10/2562

-

-

160.00
500.00

160.00 เฉพาะเจาะจง
500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาที่ตก PR4500063100003
ลงจ้าง 950.16
น้าดืม่ วีเจ/ราคาที่ตกลงซือ้ 160
PR4500063100012
ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาที่ตก PR4500063100008
ลงจ้าง 500

9/10/2562
9/10/2562

-

-

13537 ขออนุมัติเบิกค่าเครือ่ งสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา
เข้าออกงาน จานวน 1 เครือ่ ง

9,700.00

9,700.00 เฉพาะเจาะจง

11/10/2562

-

-

13529 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
กระเช้าอาหารทะเล
13530 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติจัดจ้างเหมาเดินสาย
เมนปลัก๊ ไฟฟ้า
13531 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่
ระลึก

20,400.00

ข้อเสนอแนะ

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)/
ราคาที่ตกลงซือ้ 9,490

หน ้า 1151

PR4500063100016

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13538 ขออนุมัติเบิกค่าหลอดไฟ LED จานวน 5 หลอด
13539 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์รับ -ส่ง เข้าร่วม
การประชุมสภาคณะผูบ้ ริหารบัณฑิตศึกษาแฟ่งประเทศ
ไทย (สคบท.) ครัง้ ที่ 3/2562 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ในวันที่ 25/10/2562
13540 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารและจัดทาเล่มวาระการ
ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครัง้ ที่
11/2562
13541 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ เพื่อใช้ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครัง้ ที่
11/2562 วันที่ 12/11/2562
13542 ขออนุมัติเบิกค่าเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร จานวน 1 เครือ่ ง(
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 - เดือนกันยายน
2563)
13543 ขออนุมัติเบิกค่าซือ้ วัสดุสานักงาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
450.00
450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ เลคทริค/ราคาที่ตกลงซือ้ PR4500063100021
17/10/2562
450
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจานงค์ ญาติเจริญ/ราคาที่ตกลง PR4500063100020
17/10/2562
จ้าง 2,500

ข้อเสนอแนะ
-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาที่ตก PR4500063100025
ลงจ้าง 950.16

21/10/2562

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายเฉลิม จรัลรัมย์/ราคาที่ตกลงจ้าง PR4500063100024
3,000

21/10/2562

-

-

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)/ราคาที่ตกลงซือ้ 33,000

PO4500063100001

21/10/2562

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

28/10/2562

-

-

13544 ขออนุมัติจัดซือ้ พวงมาลัยคล้องพระกร

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

1/10/2562

-

-

13545 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ในการรับส่งผูบ้ ริหาร
เจ้าหน้าที่จากม.บูรพาไป-กลับพระราชวังสวนจิตรลดา

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)/
PR4500063100029
ราคาที่ตกลงซือ้ 11,098.96
คุณสุรางค์ เอี่ยมสะอาด/ราคาที่ตก PR4200063100013
ลงซือ้ 2,400 บาท
นายทวีป สุระประเสริฐ/ราคาที่ตกลง PR4200063100014
จ้าง 5,400 บาท

1/10/2562

-

-

13546 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาเครือ่ งสังเวยบวงสรวงและเบิก
เนตรพระพิฆเนศปางนฤตยะ
13547 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกซัมซุงเพื่อใช้กับเครือ่ งพิมพ์

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR4200063100016

4/10/2562

-

-

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR4200063100030

8/10/2562

-

-

ร้านครัวกุ๊กติก๊ /ราคาที่ตกลงจ้าง
40,000 บาท
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/ราคาที่ตกลง
ซือ้ 21,000 บาท

หน ้า 1152

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13548 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ KYOCERA KM-2050
13549 ขออนุมัติจ้างเหมาเดินระบบท่อน้าจากอาคารคณะ
ดนตรีและการแสดงไปอาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและ
การแสดง
13550 ขออนุมัติจัดซือ้ น้าถัง,น้าถ้วย,ลูกบิดประตู,กาว,ฝาถ้ง
บาบัด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,400.00
8,400.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส/ราคาที่ตก PR4200063100038
17/10/2562
ลงซือ้ 8,400 บาท
4,900.00
4,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย มนูกุล/ราคาที่ตกลงจ้าง
PR4200063100040
18/10/2562
4,900 บาท
-

-

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด/
ราคาที่ตกลงซือ้ 20,000 บาท

PR4200063100048

29/10/2562

-

-

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

PR4200063100047

29/10/2562

-

-

13553 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท Siam
Compressor Industry Co.,Ltd., ในวันที่ 16 ตุลาคม
2562

2,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด/
ราคาที่ตกลงซือ้ 600 บาท
นายปราโมทย์ ฤทธิง์ าม

PR3800063100011

10/10/2562

-

-

13554 จ้างเหมาบารุงรักษาเครือ่ งสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ จานวน
1 เครือ่ ง ตัง้ แต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30
กันยายน 2563
13555 ซือ้ ของที่ระลึกชุดอาหารทะเลแห้ง จานวน 1 ชุด

91,500.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จากัด

PO3800063100003

18/10/2562

-

-

1,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวทิภาพร พรายน้า

PR3800063100019

15/10/2562

-

-

8,400.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวทิภาพร พรายน้า

PR3800063100020

15/10/2562

-

-

13556 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 3 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง สถาบัน
ไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพ ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562

20,000.00

-

24/10/2562

13552 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

2,450.00 เฉพาะเจาะจง

-

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาที่ตกลงซือ้
PR4200063100043
ลูกบิดประตู ,กาว,ฝาถังบาบัด580
บาท,ร้านบรีสสาย2/ราคาที่ตกลงซือ้
น้าถ้วย 1,800 บาท,หจก คณิศร/
ราคาที่ตกลงซือ้ น้าถัง 70 บาท

13551 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งฉายภาพ 3 มิติ

2,450.00

ข้อเสนอแนะ

หน ้า 1153

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
นางสาวทิภาพร พรายน้า
PR3800063100022
16/10/2562
-

100.00

เฉพาะเจาะจง

หจก. ธิดามหานคร

PR3800063100030

21/10/2562

-

-

13559 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 2 คัน
สาหรับเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนาเสนอ
ผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการ Incit-2019 และ
NCT2019 ในวันที่ 24 -25 ตุลาคม 2562

5,600.00

เฉพาะเจาะจง

นายปราโมทย์ ฤทธิง์ าม

PR3800063100040

22/10/2562

-

-

13560 จ้างซ่อมเปลีย่ นอะไหล่ เปลีย่ นยางนอก เปลีย่ นโซ่และ
สเตอร์หน้าหลัง เปลีย่ นลูกปืนล้อ รถจักรยานยนต์ของ
คณะ
13561 ซือ้ พัดลมระบายความร้อนสาหรับเครือ่ งแม่ข่าย Dell
R720 จานวน 1 ตัว
13562 ซือ้ สายนาสัญญาณสาหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายห้อง
เซอร์ฟเวอร์
13563 ซือ้ หมึกสาหรับเครือ่ งถ่ายเอกสารยีห่ ้อริโก้ จานน 8
หลอด
13564 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ในวันที่ 30
ตุลาคม 2562

1,950.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน อู่แกละหาดวอน

PR3800063100041

22/10/2562

-

-

2,500.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR3800063100082

29/10/2562

-

-

49,006.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PO3800063100006

29/10/2562

-

-

32,250.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PO3800063100007

29/10/2562

-

-

2,800.00

เฉพาะเจาะจง

นายปราโมทย์ ฤทธิง์ าม

PR3800063100076

29/10/2562

-

-

13565 ซือ้ ไส้กรองน้า จานวน 1 ชุด

2,675.00

เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR3800063100085

30/10/2562

-

-

13566 ซือ้ วัสดุสาหรับใช้ในการจัดโครงการเตรียมความพร้อม
ในรายวิชาสหกิจศึกษา

5,850.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR3800063100084

30/10/2562

-

-

13557 ซือ้ ของที่ระลึกถุงอาหารทะเลแห้ง จานวน 1 ชุด
13558 ค่าน้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง
หรือจ้ำง
1,000.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

หน ้า 1154

ข้อเสนอแนะ
-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13567 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถโดยสารโครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม สาหรับ
นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (185)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,800.00
6,800.00 เฉพาะเจาะจง นางบุบผา ฉลองธรรม, นายธีรชัย PR3700063100037
9/10/2019
ล้าเลิศ, นายบุญฤทธิ์ หอมเสียง

ข้อเสนอแนะ
-

13568 ขออนุมัติจัดซือ้ ผ้าคลุมโต๊ะหน้าขาว

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทย ที.เอฟ.มาร์เก็ตติง้ จากัด PR3700063100018

9/10/2019

-

-

13569 อนุมัติจัดจ้างทาโล่รางวัล
13570 ขออนุมัติจัดจ้างบารุงรักษาลิฟต์ ประจาอาคาร
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนและห้องปฏิบัติการผลิตยา
(570101801000001)
13571 ขออนุมัติจัดจ้างทาแม่เหล็กติดผนังที่ระลึก 10 ปี คณะ
เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา (272)
13572 ขออนุมัติจัดจ้างทาไวนิลโครงการเปิดบ้านเภสัชบูรพา
ครัง้ ที่ 7 ปีการศึกษา 2562 (155)
13573 ขออนุมัติจัดซือ้ สารเคมี อุปกรณ์ทาซุม้ และทากิจกรรม
โครงการเปิดบ้านเภสัชบูรพา ครัง้ ที่ 7 ปีการศึกษา
2562 (155)

5,000.00
42,800.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
42,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คีรีแสนดี จากัด
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด

PR3700063100019
PO3700063100005

9/10/2019
9/10/2019

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ไอเลิฟซันชายน์

PR3700063100038

9/10/2019

-

-

4,300.00

4,300.00 เฉพาะเจาะจง

บูรพา สติกเกอร์, เอ็นแอล ศิลป์

PR3700063100040

10/10/2019

-

-

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด,
บริษัท ซีที เคมีคอล จากัด, สถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
บอลลูนป๊อป, สดใส ก๊อบปี้, นางสุ
กัญญา จีนเมือง

PR3700063100039

10/10/2019

-

-

13574 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
วิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ วันที่ 18 ตุลาคม
2562 (อ.ทอง) (273)
13575 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาทาความสะอาดในโครงการเปิด
บ้านเภสัชบูรพา ครัง้ ที่ 7 ปีการศึกษา 2562 (155)

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายวิชัย ม่วงเงิน

PR3700063100042

10/10/2019

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คลีนเนอร์รี่ จากัด

PR3700063100041

10/10/2019

-

-

13576 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์สาหรับงานอาคารสถานที่
และงานโสตทัศนศึกษา (209)

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR3700063100043

11/10/2019

-

-

หน ้า 1155

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13577 ขออนุมัติจัดซือ้ สังฆทานและวัสดุอุปกรณ์ประกอบพิธี
สงฆ์โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์
ประจาปี 2562 (182)
13578 ขออนุมัติจัดจ้างทาของที่ระลึก(เสือ้ )โครงการวันคล้าย
วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจาปี 2562 (182)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,900.00
2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนะโม ดอกไม้สด(โม), สถาน
PR3700063100048
15/10/2019
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
40,000.00
40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กมลกิจ การ์เม้นท์ จากัด
PR3700063100051
16/10/2019
-

13579 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายไวนิล, แฟ้มใส่เอกสาร,
สติก๊ เกอร์ติดเสือ้ โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
เภสัชศาสตร์ ประจาปี 2562 (182)
13580 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์และดอกไม้ติดอกโครงการ
วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจาปี 2562
(182)
13581 ขออนุมัติจัดซือ้ แฟ้มแขวนพร้อมแท่นเก็บสาหรับจัดเก็บ
สัญญานิสิตคณะเภสัชศาสตร์ (209)
13582 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งดืม่ และของใช้ในสานักงานคณบดี
งานบริหารทั่วไป (209)
13583 ขออนุมัติจัดซือ้ โต๊ะกลม จานวน 10 ตัว

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

9,500.00

ข้อเสนอแนะ
-

-

SP PRINT, บริษัท โฮ่โกะ เพรส จากัด PR3700063100050

16/10/2019

-

-

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR3700063100049

16/10/2019

-

-

4,350.00

4,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR3700063100061

17/10/2019

-

-

5,700.00

5,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR3700063100063

17/10/2019

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

PR3700063100062

17/10/2019

-

-

13584 ขออนุมัติจัดซือ้ ซองเอกสารน้าตาลใส่กระดาษคาตอบใน
การจัดสอบคณะเภสัชศาสตร์ (209)

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR3700063100074

21/10/2019

-

-

13585 ขออนุมัติจัดซือ้ กล่องเอกสารสาหรับงานบริหารทั่วไป
(209)
13586 ขออนุมัติจัดจ้างทาตรายางงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและงานวิชาการ (209)
13587 ขออนุมัติจัดจ้างทาวีดิทัศน์งานครบรอบ 10 ปี เภสัช
ศาสตร์โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์
ปี 2562 (เพิ่มเติม) (182)

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR3700063100070

21/10/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขกราฟฟิค

PR3700063100075

21/10/2019

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายนิกสิทธิ์ วงศ์สวัสดิ์

PR3700063100076

21/10/2019

-

-

หน ้า 1156

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13588 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาทาความสะอาดโครงการวันคล้าย
วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ปี 2562 (เพิ่มเติม) (182)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,300.00
3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเนอร์รี่ จากัด
PR3700063100078
21/10/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

13589 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถตูโ้ ครงการวันคล้ายวันสถาปนา
คณะเภสัชศาสตร์ ปี 2562 (เพิ่มเติม) (182)

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายอิทธิพล โชติกาญจนมณี

PR3700063100084

25/10/2019

-

-

13590 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ โครงการจัดทาข้อสอบวัด
ความรูแ้ ละทักษะด้านวิชาเคมี ชีวเภสัชศาสตร์และ
การแพทย์
13591 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์โครงการค่ายหมอยาอาสา
พัฒนา (156)

1,725.00

1,725.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณทิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR3700063100097

30/10/2019

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
PR3700063100092
คณะเภสัชศาสตร์, ไพรเวชค้าวัสดุ,ห
จก. สุเมธพาณิชย์ ชลบุรี, หจก. ศรี
ทองโอสถ สานักงานใหญ่, บริษัท
บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

30/10/2019

-

-

13592 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์สานักงานคณบดี (209)

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR3700063100096

30/10/2019

-

-

13593 ขออนุมัติจัดซือ้ ผ้าคลุมเก้าอี้ พร้อมโบจานวน (209)

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.ลัดดาวรรณ เต็งทอง

PR3700063100099

31/10/2019

-

-

13594 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุประกอบการอบรม หลักสูตร AI
โครงการบูรณาการจัดการเรียนรูร้ ่วมกับการทางานฯ
จานวน 1 งาน
13595 ขอความเห็นชอบในการเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์จานวน
25 เครือ่ ง สิน้ สุดวันที่ 14 มกราคม 2563
13596 ขอความเห็นชอบในการเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์จานวน
20 เครือ่ ง สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

55,000.00

55,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน อรุณวิศวกรรม

PR3400063100009

11/10/2562

-

-

87,096.77

87,096.77 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO2600063100011

1/10/2562

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR2600063100012

1/10/2562

-

-

หน ้า 1157

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13597 ขอความเห็นชอบในการจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน
1 คัน ใช้ในโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ REPESEA
Winter School 2019
13598 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์ เดือนตุลาคม
2563
13599 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ REPESEA Winter School 2019

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด อีสเทิร์น พลาเนท PO2600063100012 10/10/2562
อินฟอร์เมชั่น ทัวร์
2,000.00

840.00 เฉพาะเจาะจง

16,000.00

9,522.00 เฉพาะเจาะจง

400.00

290.00 เฉพาะเจาะจง

13601 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้าดืม่
13602 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างในการซักผ้าปูที่นอน
ประจาเดือน ตุลาคม 2563
13603 ขอความเห็นชอบในการจัดซือของที่ระลึก

9,600.00
32,100.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง
11,981.86 เฉพาะเจาะจง

1,000.00

360.00 เฉพาะเจาะจง

13604 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ นค8305
13605 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ ใช้ในโครงการวัน
ปล่อยผี

3,000.00

13600 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ามันเติมรถจักรยานยน

13606 ขอความเห็นชอบ ในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการวัน
ปล่อยผี

ข้อเสนอแนะ
-

ร้านเกษากร

PR2600063100013

1/10/2562

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัดศิริวงศ์พาณิชย์

PR2600063100019

1/10/2562

-

-

หจก.วงศ์ทรายทอง

PR2600063100014

1/10/2562

-

-

ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา
บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุป๊ จากัด

PR2600063100017
PR2600063100016

1/10/2562
1/10/2562

-

-

ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา

PR2600063100023

3/10/2562

-

-

2,691.59 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR2600063100021

8/10/2562

-

-

15,000.00

14,526.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR2600063100035

9/10/2562

-

-

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภวัฒน์ ชีวธันย์จีรสิทธิ์ (เอ็ม-เอส PR2600063100036
โฆษณา)

10/10/2562

-

-

หน ้า 1158

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13607 ขอความเห็นชอบในกรจัดหาวัสดุใช้ในโครงการวัน
ปล่อยผี
13608 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการวัน
ปล่อยผี
13609 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการวัน
ปล่อยผี
13610 ขอความเห็นชอบในการจัดเดินปลัก๊ ไฟเพิ่มเติมให้
เพียงพอต่อการใช้งาน
13611 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหมึกเครือ่ งพิมพ์
13612 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในสานักงาน วัสดุ
ใช้ในการซ่อมและค่าแรงซ่อมประตู
13613 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ใน
การทาขนม ครัง้ ที่ 2
13614 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูที่นอน เดือน
พ.ย. 62
13615 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างรถบริการปรับอากาศ
13616 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์เดือน พ.ย.62
13617 ขอความเห็นชอบในการจัดทาโบร์ชัวร์ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ
13618 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ามันรถจักรยานยนต์
เดือน พ.ย. 62
13619 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ทา
ขนม ครัง้ ที่ 1
13620 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ใน
การจัดเตรียมอาหาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ
PR2600063100054
15/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววันดี วรรณวัตต์

PR2600063100055

15/10/2562

-

-

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ

PR2600063100056

18/10/2562

-

-

19,500.00

19,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ

PR2600063100062

24/10/2562

-

-

78,859.00

78,859.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค

PR2600063100049

25/10/2562

-

-

3,000.00

2,630.00 เฉพาะเจาะจง

29/10/2562

-

-

1,500.00

1,187.75 เฉพาะเจาะจง

น.ส. นิภาพร แสงสว่าง,บีทูเอส ,
PR2600063100063
เซ็นทรัลรีเทล ,บัณฑิต
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) PR2600063100072

31/10/2562

-

-

21,400.00

4,067.07 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุป๊ จากัด

PR2600063100075

31/10/2562

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR2600063100073

31/10/2562

-

-

2,000.00

840.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเกษากร

PR2600063100074

31/10/2562

-

-

13,200.00

13,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR2600063100069

31/10/2562

-

-

400.00

290.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.วงศ์ทรายทอง

PR2600063100071

31/10/2562

-

-

1,500.00

1,493.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) PR2600063100070

31/10/2562

-

-

12,000.00

7,762.51 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) PR2600063100065

31/10/2562

-

-

หน ้า 1159

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13621 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ใน
การจัดเตรียมอาหาร
13622 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ใน
การจัดเตรียมอาหาร
13623 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ใน
การจัดเตรียมอาหาร
13624 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ใน
การจัดเตรียมอาหาร
13625 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารตารา เพื่อประกอบการสอน
วิชานโยบายสาธารณะ จานวน 21 เล่ม
13626 จ้างถ่ายเอกสารตารา เพื่อประกอบการสอนวิชา
นโยบายสาธารณะ จานวน20เล่ม
13627 ขออนุมัติซอื้ หนังสือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัญฑิต ประจาปี2562 จานวน 8 เล่ม
13628 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก เพื่อใช้ในการมอบให้กับ
คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2561
13629 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล ขนาด 3x13 เมตร
จานวน 1 ป้าย
13630 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลัยดอกไม้สด 20 พวง ดอก
กุหลาบสีแดง 250 ดอก
13631 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึก จานวน 5 ชิ้น
13632 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเสือ้ ผ้าประกอบการแสดง
13633 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าระบบเสียงการแสดง (Clip mic)
จานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
12,000.00
8,011.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) PR2600063100064
31/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) PR2600063100067

31/10/2562

-

-

3,750.00

3,610.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) PR2600063100068

31/10/2562

-

-

5,000.00

3,450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) PR2600063100066

31/10/2562

-

-

4,830.00

4,830.00 เฉพาะเจาะจง

18/10/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

18/10/2562

-

-

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ราคา PR1500063100023
จ้าง 4,830 บาท
ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ราคา PR1500063100026
จ้าง 2,000 บาท
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR1500063100027
ราคาซือ้ 1,800 บาท

21/10/2562

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบุญเที่ยงผลไม้แปรรูป

PR2300063100001

1/10/2019

-

-

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คีรีแสนดี จากัด

PR0206063100011

1/10/2562

-

-

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

มอธ ฟลาเวอร์

PR0206063100015

2/10/2562

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

โครงการร้านค้าสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยบูรพา

PR0206063100012

2/10/2562

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิตติ์ธัญญา สงสกุล

PR0206063100014

2/10/2562

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายจิรโรจน์ เจิมจรุง

PR0206063100013

2/10/2562

-

-

หน ้า 1160

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13634 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลาดอกไม้สด จานวน 1 พวง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์
PR0206063100027
3/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

13635 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลัยดอกไม้สด 9 พวง ดอกไม้
โต๊ะหมู่บูชา 1 งาน
13636 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งไทยธรรม จานวน 9 ชุด

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

Kalaya FLORIST

PR0206063100024

3/10/2562

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

PR0206063100023

3/10/2562

-

-

13637 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลาดอกไม้สด

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

มอธ ฟลาเวอร์

PR0206063100026

3/10/2562

-

-

850.00

850.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านรัน & พันซ์

PR0206063100025

3/10/2562

-

-

13639 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างบารุงรักษาโปรแกรมระบบส่ง
เอกสาร และเลขที่หนังสือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
เครือข่าย Online
13640 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดดอกไม้ตกแต่งบริเวณรูปปั้น
ศาสตราจารย์ ดร.ธารง บัวศรี จานวน 1 งาน
13641 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสติก๊ เกอร์โฟมบอร์ดขนาด 120x140
ซม. มีโครงตัง้ พร้อมติดตัง้ จานวน 6 ป้าย

85,600.00

85,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วิชั่นเน็ต จากัด

PO0206063100010

7/10/2562

-

-

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

มอธ ฟลาเวอร์

PR0206063100037

6/10/2562

-

-

11,400.00

11,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0206063100038

6/10/2562

-

-

13642 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาให้บริการดูแลผูข้ อใช้ห้อง
ประชุมในการจัดเลีย้ งอาหารว่าง และเครือ่ งดืม่ หรือ
อาหารกลางวัน/เย็น ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน
กันยายน 2563

96,000.00

96,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอนงค์ สังข์ทอง

PO0206063100009

7/10/2562

-

-

13643 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าห้องประชุม จานวน 1 ห้อง

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206063100077

8/10/2562

-

-

13644 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ กราฟฟิคระ
ดับระดับสูง จานวน 1 เครือ่ ง และเช่าเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ จานวน 3 เครือ่ ง
13645 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับ
ประมวลผลระดับสูง จานวน 1 เครือ่ ง

87,600.00

87,600.00 เฉพาะเจาะจง

Aksorn Rayong.The Vitality
Collection
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO0206063100038

13/10/2562

-

-

20,400.00

20,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO0206063100039

13/10/2562

-

-

13638 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซักรีด
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13646 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซือ้ พวงมาลาดอกไม้สด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์
PR0206063100190
17/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

13647 ค่าวัสดุประกอบโครงการวิทย์-ศิลป์ เกมส์

1,340.00

1,340.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสินพานิช

PR0208063100002

4/10/2562

-

-

13648 จัดซือ้ ข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่อง
ในการเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 9 ต.ค. 62 ณ
บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดน
จันทบุรีและตราด (ค่ายตากสิน)

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านป้านิมินิมาร์ท

PR0208063100003

8/10/2562

-

-

13649 ค่าวัสดุประกอบโครงการทากาไลเงินระดับเบื้องต้น

6,800.00

6,800.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.จรรยาพร คงกระพันธ์

PR0208063100035

10/10/2562

-

-

13650 ค่าวัสดุสาหรับใช้ในการจัดโครงการ Burapha Chan
Games
13651 วัสดุประกอบโครงการส่งเสริมการออกกาลังกายและ
เล่นกีฬาในมหาวิทยาลัย
13652 ซือ้ สังฆทาน สาหรับใช้ในโครงการทาบุญหอพักนิสิต
ประจาปีการศึกษา 2562
13653 ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในงานรัฐพิธี
บาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมราลึก เนื่องใน ''วันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ''

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน พี.โอ สปอร์ต

PR0208063100034

10/10/2562

-

-

13,325.00

13,325.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน พี.โอ สปอร์ต

PR0208063100038

10/10/2562

-

-

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านป้าอ้อย สังฆภัณฑ์

PR0208063100010

16/10/2562

-

-

1,000.00

1,000.00 ตกลงราคา

ร้านป้านิมินิมาร์ท

PR0208063100018

22/10/2562

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางปราณี รักษาผล

PR0208063100019

22/10/2562

-

-

13654 จัดซือ้ พวงมาลาดอกไม้สด สาหรับใช้ในการเข้าร่วมงาน
พิธีบาเพ็ญกุศลและพิธีน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13655 ค่าวัสดุประกอบโครงการวิทย์-ศิลป์สักการะ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
300.00
300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าอ้อย สังฆภัณฑ์
PR0208063100036
24/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

13656 จัดซือ้ พวงมาลาดอกไม้สด (วันที่ 23 ต.ค. 62)

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางปราณี รักษาผล

PR0208063100030

28/10/2562

-

-

13657 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบญจรงค์โถชั้น 4 นิ้ว ลายลูกขั้น

1,620.00

1,620.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

PR0206063100010

1/10/2562

-

-

13658 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายเสวก สุระประเสริฐ

PR0206063100231

24/10/2562

-

-

13659 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ
13660 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ
13661 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่านเอเนลูป AAA (แพ็ค 2 ก้อน)
จานวน 9 แพ็ค
13662 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างทาอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ และ
แฟ้มกรอบไม้ใส่ใบประกาศ
13663 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร จานวน 23,900 แผ่น

14,900.00
6,955.00
3,240.01

14,900.00 เฉพาะเจาะจง
6,955.00 เฉพาะเจาะจง
3,240.01 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ
สารวมแอร์
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206063100083
PR0206063100085
PR0206063100137

8/10/2562
8/10/2562
13/10/2562

-

-

5,900.00

5,900.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววรรณา เชื้อฮ้อ

PR0206063100263

28/10/2562

-

-

8,365.00

8,365.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR0206063100086

8/10/2562

-

-

13664 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเครืองคอมพิวเตอร์ จานวน 4
เครือ่ ง
13665 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้าย จ้างเหมาตกแต่งบูธแสดง
ผลงาน และจ้างเหมาตกแต่งสถานที่โดยรอบงาน

69,600.00

69,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO0206063110005

5/11/2019

-

-

72,000.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206063110119

14/11/2019

-

-

13666 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแจกันเซรามิคส์+ผ้าพันคอ พร้อม
กล่อง และกระบอกน้าเซรามิคส์
13667 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่า TV LED 43'' จานวน 10 ชุด
และค่าเช่าไมค์ห้องประชุม + Controler (ชุดควบคุม)
จานวน 16 ชุด
13668 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 8 พอร์ต
และสายสัญญาณ

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอัครเดช คล่องบัญชี

PR0206063110120

14/11/2019

-

-

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอรรถพล ทรัพย์บุญ

PR0206063110118

14/11/2019

-

-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206063110151

15/11/2019

-

-

หน ้า 1163

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13669 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตลับผงหมึก HP CE505A/05A
จานวน 2 กล่อง
13670 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,920.00
6,920.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค
PR0206063110149
15/11/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

16,799.00

16,799.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0206063110152

15/11/2019

-

-

13671 ขออนุมัติเบิกเงินจ้างปูพรมและตกแต่งผ้าม่านตกแต่ง
ภูมิทัศน์หน้าห้องประชุม หน้าเวที
13672 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายรูปพร้อมอัดขยายขนาด 8x12
นิ้ว
13673 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดทาแฟ้มสาหรับใส่รูปถ่าย จานวน
100 เล่ม
13674 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเครือ่ งดิจิตอล จานวน 3 เครือ่ ง

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายปฐมพงศ์ พิมพา

PR0206063110172

18/11/2019

-

-

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

ไทยสยามดิจิตอล หนองมน

PR0206063110195

20/11/2019

-

-

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบางแสนการพิมพ์

PR0206063110196

20/11/2019

-

-

10,165.00

10,165.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206063110208

21/11/2019

-

-

13675 ขออนุมัติจัดจ้างทาผังโครงสร้าง บอร์ดรูปภาพผูบ้ ริหาร
หัวหน้างาน และบุคลากรของกองกิจการนิสิต

1,400.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวชั่น
จากัด
บ. คีรีแสนดี จากัด (สานักงานใหญ่)

PR0206063100271

1/11/2019

-

-

13676 จัดซือ้ กระเช้าและมอบเป็นของระลึกให้แก่ผมู้ อบ
ทุนการศึกษา ทุนพลเอก ดร.วันชัย เรืองตระกูล และ
คณะ วันที่ 1 พ.ย. 62
13677 ขออนุมัติซ่อมไมโครโฟนไร้สาย เนื่องจากหัวไมโครโฟน
ชารุด ไม่สามารถใช้งานได้ หมายเลขครุภัณฑ์
600601801000172 ใช้ประจาอยูห่ ้องสัมมนา 213

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ณิชชา หอมสมบัต/ิ ไทยสยามดิจิตอล PR0206063100254
หนองมน/เซเว่นเซ้นท์ เบเกอรีม่ าร์ท

1/11/2019

-

-

1,177.00

1,177.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0206063110026

4/11/2019

-

-

13678 ขออนุมัติเบิกเงินโครงการสานสัมพันธ์ชาว วก. ปี
การศึกษา 2562 วันที่ 24 ต.ค. 2562 (คณะวิทยาการฯ)
กรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์
13679 ขออนุมัติจัดซือ้ ประตูน้าทองเหลือง จานวน 2 ตัว ในบ่อ
เก็บน้าหอพักกองกิจ 2 (หอ 15)

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์

PR0202063110015

9/11/2019

-

-

1,400.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง

ไพรเวชค้าวัสดุ

PR0206063110093

12/11/2019

-

-

หน ้า 1164

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13680 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมท่อส้วมตัน ห้องน้าชายชั้น 1
ภายในอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
13681 ขออนุมัติซ่อมบารุงจักรยานยนต์ ของกองกิจการนิสิตที่
เสือ่ มสภาพตามรอบระยะเวลา หมายเลขทะเบียนรถ
288 ชลุบรี หมายเลขครุภัณฑ์ 5203003010008

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
23,000.00
23,000.00 เฉพาะเจาะจง โหน่ง เจริญก่อสร้าง
PR0206063110168
18/11/2019
250.00

250.00 เฉพาะเจาะจง

13682 ขออนุมัติจ้างติดตัง้ ชัดโครกภายในห้องน้าชาย ชั้น 1
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต เนื่องจากชักโครกเดิมชารุด
เสียหายจากการซ่อมท่อน้าทิ้งตัน ไม่สามารถใช้งานได้

14,800.00

14,800.00 เฉพาะเจาะจง

13683 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุโครงการ จานวน 1 งาน เพื่อใช้ใน
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21-21
ธันวาคม พ.ศ. 2562

4,651.97

13684 ขออนุมัติจัดทาป้ายวันที่และเดือน เพื่อเปลีย่ น
ระยะเวลาการรับบริจาคโลหิต ของกองกิจการนิสิต
13685 ขออนุมัติจัดซือ้ เทปผ้ากาวสองหน้า สาหรับจัดติดป้าย
วันที่และเดือน ระยะเวลาการรับบริจาคโลหิตของป้าย
ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิต
13686 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางานศิลปะ สาหรับ
โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ (ครัง้ ที่ 1) ในวันที่
19 ธันวาคม พ.ศ. 2562
13687 ขออนุมัติจัดทาป้าย เพื่อใช้สาหรับโครงการส่งเสริมสุข
ภาวะทางจิตใจ (ครัง้ ที่ 1) ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.
2562
13688 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน จานวน 21 รายการ เพื่อใช้
ในห้องสานักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ข้อเสนอแนะ
-

ร้านน้อยบางแสน

PR0206063110173

19/11/2019

-

-

นางณัฐสุดา มะโนมั่น

PR0206063110178

19/11/2019

-

-

4,651.97 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206063110198

21/11/2019

-

-

1,920.00

1,920.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0206063110204

22/11/2019

-

-

405.00

405.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR0206063110203

22/11/2019

-

-

335.00

335.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR0206063110206

22/11/2019

-

-

3,205.00

3,205.00 เฉพาะเจาะจง

22/11/2019

-

-

8,788.17

8,788.17 เฉพาะเจาะจง

SP PRINT/ บ.คีรีแลนด์ จากัด/ ร้าน PR0206063110207
พี.พี.ไซน์เมกเกอร์ โดยนายคุณากร
ชนะพลชัย
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR0206063110265

29/11/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13689 ขออนุมัติจ้างทาปกรายงานการประเมินตนเองตามเกณ
ฑื EdPEx ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 55 ปก

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,100.00
1,100.00 เฉพาะเจาะจง SP PRINT
PR0206063100173
1/11/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

13690 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน
1 คัน วันที่ 7 พ.ย. 62 และจ้างเหมายานพาหนะรถตู้
ปรับอากาศ จานวน 1 คัน วันที่ 8 พ.ย. 62

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206063100256

1/11/2019

-

-

13691 ขออนุมัติจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ ของโครงการ ''
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ''
ประจาปีการศึกษา 2561 วันที่ 6-8 พ.ย. 62

8,220.00

8,220.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0206063100257

1/11/2019

-

-

13692 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก เพื่อมอบให้คณะกรรมการที่
เป็นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก และบุคคลภายใน ทาหน้าที่
เป็นผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
บูรพา ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 6 ท่าน
โครงการ ''การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย'' ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ย. 62

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอนุสรณ์ โตศิริ

PR0206063100261

1/11/2019

-

-

13693 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการ ''การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ''
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 6-8 พ.ย. 62

5,072.98

5,072.98 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206063100259

1/11/2019

-

-

13694 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก เพื่อมอบให้ ผศ.ดร.เชิญโชค
ศรขวัญ ซึง่ ทาหน้าที่เป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรือ่ ง Outcome Based Education วันที่
20 พ.ย. 62

370.00

370.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0206063110009

4/11/2019

-

-

หน ้า 1166

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13695 ขออนุมัติขอจัดจ้างทาตรายางเพื่อใช้ประทับตราเอกสาร
งานต่างๆ ของภายในกองบริการการศึกษา จานวน 8
รายการ
13696 ขออนุมัติจ้างทาป้ายเพื่อนาเสนอผลงานและ
ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนา ''การศึกษาแบบองค์
รวม(Holistic Study) ตามบริบทการศึกษาภูมิภาค
ตะวันออก'' เครือข่ายภาคตะวันออก ระหว่างวันที่
21-22 พ.ย. 62

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
550.00
550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค
PR0206063110021
4/11/2019
-

5,460.00

5,460.00 เฉพาะเจาะจง

13697 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ จานวน 9 คัน
เพื่อรับ-ส่งผูเ้ ข้าร่วมโครงการ “การศึกษาแบบองค์รวม
(Holistics Study)” ตามบริบทการศึกษาภาค
ตะวันออก ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

19,800.00

13698 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศ เพื่อรับ -ส่ง
เจ้าหน้าที่เพื่อไปประชุมที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
13699 ขออนุมัติจัดซือ้ เต้าไฟห้อง 710 (ห้องผูช้ ่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ) เนื่องจากชารุด

ข้อเสนอแนะ
-

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0206063110048

6/11/2019

-

-

19,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206063110058

7/11/2019

-

-

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206063110062

7/11/2019

-

-

345.00

345.00 เฉพาะเจาะจง

กฤษณ์ อีเลคทริค

PR0206063110109

13/11/2019

-

-

13700 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ เบญจรงค์โถชั้น 4 นิ้ว

1,440.00

1,440.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

PR0206063110027

4/11/2019

-

-

13701 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม
และเข้าปกเอกสาร
13702 ขอความเห็
นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่าย
เอกสารพร้อมเย็บเล่มและเข้าปกเอกสาร
13703 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าพิมพ์
เอกสารสีและจัดทาเล่มเอกสาร

6,300.00
5,400.00

6,300.00 เฉพาะเจาะจง
5,400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส
ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR0206063110074
PR0206063110194

8/11/2019
20/11/2019

-

-

2,760.00

2,760.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR0206063110199

21/11/2019

-

-

หน ้า 1167

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13704 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม
และเข้าปกเอกสาร
13705 ขออนุมัติจัดซือ้ ปากกา และกระดาษชาร์ทเทาขาว
สาหรับให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการ ทักษะและสมรรถนะของ
เครือข่ายพัฒนางานด้วนบุคลากร วันที่ 21-23 พ.ย. 62

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส
PR0206063110228
25/11/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ้านจิปาถะ

PR0206063110167

18/11/2019

-

-

13706 ขออนุมัติจัดซือ้ เฟรมไม้ขึงผ้าแคนวาส จานวน 30 แผ่น
เพื่อใช้ในโครงการ พัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะ
ของเครือข่ายพัฒนางานด้านบุคลากร เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในองค์กร ประจาปีบประมาณ พ.ศ.
2563 วันที่ 21-23 พ.ย. 62

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายอัครเดช สติปัฏฐาน

PR0206063110188

20/11/2019

-

-

13707 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเครือ่ งพิมพ์

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206063100206

1/11/2019

-

-

13708 ขอซือ้ วัสดุสาหรับบารุงรักษายานพาหนะ สาหรับ
บารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถสวัสดิการ
13709 ขอจ้างซ่อมปั๊มโรงสูบน้า1 เนื่องจากมอเตอร์ปั๊มน้าไหม้

11,556.00

11,556.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206063110003

1/11/2019

-

-

18,550.00

18,550.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PO0206063110001

1/11/2019

-

-

13710 ขอซือ้ ยางมะตอยสาเร็จรูป สาหรับซ่อมแซมถนนภายใน
มหาวิทยาลัยที่ชารุด เป็นหลุม บ่อ
13711 จ้างล้างเครือ่ งปรับอากาศ ณ ห้องชุมสายที่หอสมุดและ
ซ่อมเครือ่ งปรับอากาศห้องคอนโทรล อาคารหอประชุม
ธารงฯ
13712 ขอซือ้ หมึกพิมพ์และแผ่นซีดีสาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของสานักงานกองอาคารสถานที่และผูบ้ ริหาร

8,900.00

8,900.00 เฉพาะเจาะจง

1/11/2019

-

-

6,206.00

6,206.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด PR0206063110001
(มหาชน)
บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จากัด
PR0206063110013

2/11/2019

-

-

7,120.00

7,120.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

2/11/2019

-

-

หน ้า 1168

PR0206063110018

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13713 ขอซ่อมรถสวัสดิการเบอร์16 เนื่องจากเปลีย่ นถ่าย
น้ามันเครือ่ ง เช็คระบบเบรกทั้งระบบ เปลีย่ นไฟข้างซุม้
ล้อและหลังคา
13714 ขอซ่อมรถสวัสดิการเบอร์5(52030010100031)เปลีย่ น
สายพานแบตเตอรีเ่ ปลีย่ นสวิทย์ไฟทั้งชุด รถสวัสดิการ
เบอร์7(5303010010001)เปลีย่ นขั้วแบตเตอรี่ รถ
สวัสดิการเบอร์8(5303010010002)เปลีย่ นแบตเตอรี่
เช็คระบบไฟและเปลีย่ นฝาปิดดุมล้อหน้า รถสวัสดิการ
เบอร์10(550301001000001)เปลีย่ นสายพานเครือ่ ง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,976.40
6,976.40 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง
PR0206063110017
2/11/2019
-

23,382.71

23,382.71 เฉพาะเจาะจง

13715 ขอจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

13716 ขอจ้างทาตรายางเพื่อใช้ในสานักงานกองอาคารสถานที่
ชั้น6 สานักงานอธิการบดี
13717 ขอซ่อมปั๊มน้า(560401001000026) ของระบบประปา
โรงงานช่าง เนื่องจากมอเตอร์ไหม้
13718 ขอซือ้ กุญแจล็อคประตูห้องโรงงานช่าง เพื่อทดแทน
ของเดิมที่ชารุด
13719 ขอซือ้ เชือกมะนิลา ขนาด20มิล สาหรับใช้ในงาน
บริหารอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย
13720 ขอซือ้ ลูกลอยไฟฟ้าสาหรับซ่อมแซมตัวตัดน้าอัตโนมัติ
ของแท้งค์สารองน้า สานักงานอธิการบดี
13721 ขอจ้างซ่อมรถสวัสดิการเบอร์7เนื่องจากเปลีย่ นถ่าย
น้ามันเครือ่ ง ผ้าเบรก และไฟเลีย้ วข้างขวา
13722 ขอซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัวสาหรับให้บริการแก่ผเู้ ข้าพัก
อาศัยอาคารชุดพักอาศัย ดร.เสนาะฯ ชั้น14 และเรือน
พักรับรอง

670.00

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด

PO0206063110004

2/11/2019

-

-

นางสาววลัญช์รัตน์ ทองระอา

PR0206063110016

2/11/2019

-

-

670.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน แสนสุข กราฟฟิค

PR0206063110015

2/11/2019

-

-

6,150.00

6,150.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PR0206063110059

6/11/2019

-

-

279.00

279.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206063110060

7/11/2019

-

-

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206063110061

7/11/2019

-

-

235.40

235.40 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206063110071

8/11/2019

-

-

13,075.40

13,075.40 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขการยาง

PO0206063110010

8/11/2019

-

-

4,118.00

4,118.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด PR0206063110085
(มหาชน)

11/11/2019

-

-

หน ้า 1169

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13723 ขอจ้างซ่อมแซมลิฟท์ ตัวที่2
(590101801000011)สานักงานอธิการบดี
13724 ขอซือ้ ไมโลเพื่อให้บริการแก่ผเู้ ข้าพักอาศัย อาคารชุดพัก
อาศัย ดร.เสนาะฯ ชั้น14 และเรือนพักรับรอง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
44,726.00
44,726.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน PR0206063110091
11/11/2019
จากัด
380.00
380.00 เฉพาะเจาะจง ใบสาคัญค้างจ่าย
PR0206063110087
11/11/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

13725 ขอซือ้ พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบ เพื่อประดับ
ภายในอาคารหอประชุมธารง บัวศรี
13726 ขอซ่อมแซมรถทะเบียน 40-0698 ชลบุรี
(5203009010004) เนื่องจากเปลีย่ นถ่ายน้ามัน
เครือ่ งยนต์ เครือ่ งแอร์ เช็คระบบคลัทซ์ และระบบเบรก

18,500.00

18,500.00 เฉพาะเจาะจง

กรีนอาร์ต

PR0206063110080

11/11/2019

-

-

14,491.01

14,491.01 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด

PO0206063110012

13/11/2019

-

-

13727 ขอซ่อมแซมรถอีแต๋นเบอร์3(5203011010001)
เนื่องจากเปลีย่ นแบตเตอรี่ ไดร์ชาร์ท โช้คหน้าด้านขวา
คันส่งกลาง และถ่ายน้ามันเครือ่ ง
13728 ขอซือ้ ลูกบิดประตูสาหรับเปลีย่ นห้อง205อาคาร ดร.
เสนาะฯ ชั้น14
13729 ขอล้างเครือ่ งปรับอากาศ
(560101401000074)(580101401000196) อาคาร
๕๐ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดา
ประดิษฐ์)

7,383.00

7,383.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขการยาง

PR0206063110113

13/11/2019

-

-

749.00

749.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206063110132

14/11/2019

-

-

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จากัด

PR0206063110133

14/11/2019

-

-

13730 ขอจ้างซ่อมรถทะเบียน40-0964 ชบ เนื่องจากไฟถอย
หลังไม่ติดและซ่อมเบาะนั่งคนขับ
13731 ขอซือ้ อุปกรณ์สาหรับซ่อมประตูน้าของมิเตอร์ประปา
บริเวณอาคารเรือนพักรับรองA B
13732 ขอจ้างรถเจซีบี เพื่อขุดดินซ่อมท่อเมนประปาบริเวณ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

5,992.00

5,992.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206063110143

15/11/2019

-

-

304.95

304.95 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด
ร้านไถ่เส็ง

PR0206063110174

18/11/2019

-

-

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายวีระศักดิ์ โฉมจังหวัด

PR0206063110162

18/11/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13733 ขอซือ้ สายไฟ VCT 2*1.5 SQ.mm. เพื่อใช้ในโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพน้าในสระน้าสวนนันทนาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
13734 ขอซือ้ ไดโว่ ขนาด 2 นิ้ว เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุง
คุณภาพน้าในสระน้าสวนนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,500.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนิต คุณาวงศ์เดช
PR0206063110240
26/11/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206063110242

26/11/2019

-

-

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายเสรี เกิดเทอง

PR0206063110281

30/11/2019

-

-

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววลัญช์รัตน์ ทองระอา

PR0206063110280

30/11/2019

-

-

13737 จอโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 40 นิ้ว ภายในห้องพัก
อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมจานวน 2 เครือ่ งๆละ
12,000 บาท

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ตงิ้
จากัด

PR0217063110020

1/11/2562

-

-

13738 จ้างเหมาซักผ้าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
13739 เช่าเครือ่ งเสียงงานบันเทิง เพื่อใช้ในงานแต่งงานคุณผ้า
แพร
13740 จ้างซ่อมฝ้าเพดานและอ่างน้า อาคารศูนย์ปฏิบัติการ
โรงแรมฯ
13741 ซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง สาหรับงานจัดเลีย้ งอาหารกลางวัน
ของงานประชุมสัมมนาฯ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.
13742 2562
จัดซือ้ วัตถุดิบสาเร็จรูป และวัตถุดิบอื่นๆ สาหรับ

45,000.00
5,350.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุป๊ จากัด
นิวทาวน์ เทคนิค

PR0217063110047
PR0217063110005

1/11/2562
4/11/2562

-

-

4,300.00

4,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายอนุกร ตะดอน

PR0217063110004

5/11/2562

-

-

110.00

110.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด คณิศร

PR0217063110001

5/11/2562

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา

PR0217063110003

5/11/2562

-

-

1,282.00

1,282.00 เฉพาะเจาะจง

นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา

PR0217063110002

5/11/2562

-

-

13735 ขอซือ้ น้ายาเชื้อเพลิงและน้ามันแก๊ส เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมโครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ
13736 ขอจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ประกอบอาหารและของเบรค เพื่อให้บริการลูกค้า
13743 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารจัด
เลีย้ งประชุมสัมมนาฯ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13744 จ้างซ่อมปั๊มน้า (ปั๊มตัวที่ 2) ภายในศูนย์ปฎิบัติการ
โรงแรม
13745 จ้างเหมาชุดเครือ่ งเสียงงานบันเทิงสาหรับงานแต่งงาน
คุณดาวิกา ขันติยะ
13746 จ้างเหมาชุดเครือ่ งเสียงงานบันเทิงสาหรับงานแต่งงาน
คุณคมสันต์
13747 จ้างเหมาบริการเครือ่ งเสียงงานบันเทิง เพื่อใช้ในงาน
แต่งงานคุณภูษิต
13748 จัดซือ้ อาหารสด อาหารแห้ง สาหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันที่ 16-30พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,745.00
3,745.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค
PR0217063110028
9/11/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0217063110036

9/11/2562

-

-

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0217063110018

9/11/2562

-

-

6,955.00

6,955.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0217063110042

10/11/2562

-

-

44,681.50

44,681.50 เฉพาะเจาะจง

นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา

PR0217063110017

13/11/2562

-

-

13749 จัดจ้างทาอาหารกลางวันและเย็น สาหรับงานจัดเลีย้ ง
ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
13750 จัดจ้างทาอาหารกลางวัน สาหรับงานจัดเลีย้ งภายใน
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา

PR0217063110014

13/11/2562

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านนั่งเล้ากินเหลา จากัด

PR0217063110015

13/11/2562

-

-

13751 ซือ้ น้าแข็ง , ขนมเบรค , น้าดืม่ เพื่อจัดเลีย้ งเบรค งาน
ประชุมสัมมนาฯของงานสัมมนากองบริการ

16,160.00

16,160.00 เฉพาะเจาะจง

13/11/2562

-

-

13752 ซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง น้าถัง นม ขนมปัง แฮม ไส้กรอก ไข่
สาหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน วันที่ 15-30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
13753 จ้างเหมาชุดเครือ่ งเสียงงานบันเทิงสาหรับงานบายเนียร์
คุณภูมิ
13754 จัดซือ้ อาหารสด อาหารแห้ง สาหรับอาหารเช้า และ
อาหารพนักงาน วันที่ 1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2562

20,975.00

20,975.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด คณิศร
PR0217063110013
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter
ห้างหุ้นส่วนจากัด คณิศร บริษัท ซีพี PR0217063110016
ออลล์ จากัด

13/11/2562

-

-

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0217063110041

17/11/2562

-

-

49,146.50

49,146.50 เฉพาะเจาะจง

นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา

PR0217063110033

25/11/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13755 จัดซือ้ สาหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน ในวันที่
1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2562
13756 จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบๆศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรม
13757 จ้างซ่อมตูแ้ ช่สแตนเลส 4 ประตู ของห้องครัวศูนย์
ภายในศูนย์ปฎิบัติการโรงแรม
13758 ซือ้ แก๊สหุงต้ม เพื่อใช้สาหรับประกอบอาหารเช้า
อาหารพนักงาน และอาหารจัดเลีย้ ง
13759 ซือ้ ขนมเบรค ของกองกลางสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562
13760 ค่าจ้างเหมาทาอาหารงานจัดเลีย้ งงานประชุมสัมมนาฯ
ภายในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
30,975.00
30,975.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา
PR0217063110034
25/11/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอนุกร ตะดอน

PR0217063110038

26/11/2562

-

-

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ไทยประดิษฐ์ เครือ่ งเย็น

PR0217063110039

26/11/2562

-

-

1,585.00

1,585.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบางแสนแก๊ส

PR0217063110040

26/11/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0217063110043

28/11/2562

-

-

22,500.00

22,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter
ร้านกินเหลานั่งเล่า จากัด

PR0217063110046

30/11/2562

-

-

13761 ขอซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง ขนมเบรค ใช้ในจัดเลีย้ ง ภายใน
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

3,160.00

3,160.00 เฉพาะเจาะจง

PR0217063110048

30/11/2562

-

-

13762 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถกระบะ
หมายเลขทะเบียน กค 3602 สระแก้ว หมายเลข
ครุภัณฑ์ 5403002010002
13763 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถตู้
หมายเลขทะเบียน 3484 สระแก้ว

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด คณิศร
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter
ร้านวัฒนาประดับยนต์

PR0209063110001

1/11/2019

-

-

19,002.67

19,002.67 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผูจ้ าหน่ายโต PR0209063110004
โยต้า จากัด

1/11/2019

-

-

4,258.60

4,258.60 เฉพาะเจาะจง

แสงทิพย์การไฟฟ้า

PR0209063110003

1/11/2019

-

-

13,780.00

13,780.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแก้วประกายศิลป์

PR0209063110002

1/11/2019

-

-

39,952.73

39,952.73 เฉพาะเจาะจง

บ.สหมงคลประกันภัยจากัด

PR0209063110006

4/11/2019

-

-

13764 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าแบตเตอร์รี่ สาหรับซ่อมแซม
รถตู้ หมายเลขทะเบียน 1833 สระแก้ว
13765 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถหกล้อ
หมายเลขทะเบียน 40-0511 ชลบุรี
13766 ขออนุมัติเบิกค่าประกันภัยรถยนต์ หมายเลขทะเบียน
นข 3426 สระแก้ว
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13767 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเครือ่ ง
ถ่ายเอกสาร
13768 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้าดืม่ ถัง จานวน 9 ถัง
13769 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในวันที่ 28
ตุลาคม พ.ศ. 2562
13770 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวีสดุงานภาคสนาม
13771 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างปะยางรถไถ
13772 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร
อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ หมายเลขครุภัณฑ์
5401018010001
13773 ขออนุมัติวอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุงานภาคสนาม - ใบมีด
ตัดหญ้า
13774 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินเครือ่ งดืม่ และวัสดุรับรองแขก
ของกองบริหาวิทยาเขตสระแก้ว
13775 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 3426 สระแก้ว
13776 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการถตู้ จาก
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ไปยังโรงเรียน
ทัพพระยา จังหวัดสระแก้ว
13777 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่ายางรถบัสปรับอากาศ
หมายเลขทะเบียน 40-0520 จานวน 6 เส้น
13778 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างปะยางรถยนต์
หมายเลขทะเบียน นข 3484 สระแก้ว

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
10,817.19
10,817.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จากัด
PR0209063110008
5/11/2019
144.00

144.00 เฉพาะเจาะจง

3,947.21

3,947.21 เฉพาะเจาะจง

120.00

ข้อเสนอแนะ
-

นายสมชาติ โพธิศ์ รี

PR0209063110009

5/11/2019

-

-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(วัฒนานคร)

PR0209063110022

12/11/2019

-

-

120.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน P.T.ออยล์

PR0209063110025

14/11/2019

-

-

120.00

120.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแหลมการยาง

PR0209063110029

20/11/2019

-

-

5,275.10

5,275.10 เฉพาะเจาะจง

แสงทิพย์การไฟฟ้า

PR0209063110027

20/11/2019

-

-

710.00

710.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านธวัชชัยการช่าง

PR0209063110028

20/11/2019

-

-

1,654.00

1,654.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จากัด

PR0209063110030

21/11/2019

-

-

8,610.29

8,610.29 เฉพาะเจาะจง

26/11/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผูจ้ าหน่ายโต PR0209063110034
โยต้า จากัด
นางกุหลาบ สองขุนทด
PR0209063110035

26/11/2019

-

-

79,800.00

79,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านยาวการยาง

PR0209063110036

26/11/2019

-

-

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโชคชัยศิริพร

PR0209063110038

29/11/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13779 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกสาหรับเยีย่ มเยียน
หน่วยงานในเครือข่าย USB บรรจุในกรอปไม้พร้อม
พิมพ์โลโก้มหาวิทยาลัย จานวน 11 ชิ้น
13780 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,960.00
3,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา PR0206063100138
1/11/2019
-

3,900.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง

13781 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเรือ่ งพิมพ์

15,000.00

13782 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม
จานวน 80 เล่ม
13783 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโล่รางวัล จานวน 19 ชิ้น

ข้อเสนอแนะ
-

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206063110032

4/11/2019

-

-

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206063110064

7/11/2019

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอัญชลีพร สุขสุวรรณพร

PR0206063110068

8/11/2019

-

-

15,200.00

15,200.00 เฉพาะเจาะจง

นางโสภางค์พักตร์ หร่ายเจริญ

PR0206063110070

8/11/2019

-

-

7,905.16

7,905.16 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จากัด

PR0206063110067

8/11/2019

-

-

13785 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206063100201

8/11/2019

-

-

13786 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206063110108

13/11/2019

-

-

13787 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างคนขนย้ายและจัดสถานที่ 4 คน
จานวน 2 วัน
13788 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะไปกลับ ม.
บูรพา-สมาคมแพทย์แผนจีนแห่งประเทศไทย จังหวัด
กรุงเทพฯ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 และในวันที่
23 พฤศจิกายน 2562

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววันวิสา ผิวผ่อง

PR0206063110111

13/11/2019

-

-

5,600.00

5,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206063110112

13/11/2019

-

-

13789 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพิมพ์ไวนิล ขนาด 400x200
เซนติเมตร จานวน 1 ป้าย
13790 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึก กระเช้าผลไม้พรีเมี่ยม
จานวน 5 กระเช้า
13791 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเข็ม สาลีก่อน

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านป๊อปอาร์ต

PR0206063110107

13/11/2019

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบุปผชาติ หน้าศาล ชลบุรี

PR0206063110160

18/11/2019

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์
ปอร์ต จากัด

PR0206063110161

18/11/2019

-

-

13784 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุสานักงาน จานวน 7 รายการ
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13792 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเต๊นท์ใหญ่ 2 หลัง และเต๊นท์เล็ก
2 หลัง
13793 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,600.00
2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทม โมรา
PR0206063110163
18/11/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ

PR0206063110165

18/11/2019

-

-

13794 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ

5,600.00

5,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206063110269

29/11/2019

-

-

13795 จัดซือ้ วัสดุ จานวน 10 ชนิด
13796 จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม หอพัก
เทา-ทอง 1
13797 จ้างซ่อมจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ห้อง A232 หอพัก
เทา-ทอง 3
13798 จ้างเหมาซ่อมพัดลมโคจร หอพักเทา-ทอง 2
13799 จ้างเหมาทาความสะอาดอาคารหอพักเทา-ทอง 3
อาคาร B ชั้น 2
13800 จัดซือ้ วัสดุ จานวน 2 ชนิด

8,900.00
2,436.00

8,900.00 เฉพาะเจาะจง
2,436.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนิต คุณาวงศ์เดช
ร้านบางแสนวอช

PR0218063110005
PR0218063110006

8/11/2562
8/11/2562

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์

PR0218063110007

8/11/2562

-

-

4,760.00
27,500.00

4,760.00 เฉพาะเจาะจง
27,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์
PR0218063110004
ห้างหุ้นส่วนจากัด บี.เจ.เซอร์วิส 2018 PR0218063110012

8/11/2562
12/11/2562

-

-

49,500.00

49,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิมไถ่ 2512 จากัด

PR0218063110009

12/11/2562

-

-

13801 จ้างเหมาบริการซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม

4,404.00

4,404.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบางแสนวอช

PR0218063110008

12/11/2562

-

-

13802 จัดซือ้ วัสดุ จานวน 4 ชนิด

4,870.00

4,870.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนิต คุณาวงศ์เดช

PR0218063110010

12/11/2562

-

-

13803 จัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 10 ชนิด

7,152.95

7,152.95 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกมาท จากัด

PR0218063110011

12/11/2562

-

-

13804 เช่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี โครงการหอพักเทา-ทอง
ตัง้ แต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
13805 จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม

14,400.00

14,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสนสุข วิชั่น จากัด

PO0218063110001

19/11/2562

-

-

7,503.00

7,503.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. แคซี่ มลธิ

PR0218063110025

22/11/2562

-

-

13806 จ้างสูบสิง่ ปฏิกูล

99,000.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายบุญมี ทะวงค์ดี

PR0218063110022

22/11/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13807 จ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 4

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,992.00
5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จากัด
PR0218063110027
22/11/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

13808 จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม

2,251.00

2,251.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0218063110024

22/11/2562

-

-

13809 ซือ้ วัสดุ จานวน 1 ชนิด

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนิต คุณาวงศ์เดช

PR0218063110023

22/11/2562

-

-

13810 จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้าหอพักเทา-ทอง 2 อาคาร A

26,700.00

26,700.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PR0218063110028

22/11/2562

-

-

13811 จัดซือ้ วัสดุ จานวน 4 ชนิด

24,500.00

24,500.00 เฉพาะเจาะจง

กังสดาลฮาร์ดแวร์

PR0218063110030

27/11/2562

-

-

4,200.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0218063110034

27/11/2562

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางจรรยา บุญเม่น

PR0218063110033

27/11/2562

-

-

1,066.00

1,066.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบางแสนวอช

PR0218063110032

27/11/2562

-

-

1,709.00

1,709.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบางแสนวอช

PR0218063110031

27/11/2562

-

-

80,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พริน้
PO0300063110001
ราคาซือ้ 80,400 บาท
5,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด
PR0300063110002
(มหาชน)
ราคาซือ้ 5,670 บาท
57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทียนสวัสดิ์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด PO0300063110002
ราคาจ้าง
57,780 บาท

4/11/2562

-

-

4/11/2562

-

-

7/11/2562

-

-

13812 จ้างซ่อมเครือ่ งพิมพ์หมึกพ่นสีมันติฟังส์ชั่น HP
Officejet 7500A
13813 จ้างติดตัง้ ประตูเชอร์วิสใต้อาคารหอพักเทา-ทอง
13814 จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม หอพัก
เทา-ทอง 4
13815 จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม หอพัก
เทา-ทอง 3
13816 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งสแกนเนอร์ของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์
13817 ขออนุมัติจัดซือ้ รถเข็นของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

13818 ขออนุมัติจ้างงานบารุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
สหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

80,400.00
5,670.00

57,780.00

หน ้า 1177

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13819 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก (โครงการเสริม
ประสบการณ์การทาวิจัย ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่
13-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
13820 ขออนุมัติจ้างเหมารถตูป้ รับอากาศ (โครงการเสริม
ประสบการณ์การทาวิจัย นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
480.00
480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
PR0300063110019
8/11/2562
ราคาซือ้ 480 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณาทรัพย์เจริญ แทร
เวล จากัด
ราคา
จ้าง 54,000 บาท

PO0300063110004

8/11/2562

-

-

13821 ขออนุมัติจ้างงานบารุงรักษาและทดสอบระบบสูบจ่าย
น้าดับเพลิง (Fire Protection System) และงาน
บารุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm
System)

87,740.00

87,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมืองไฟฟ้า อมตะนคร
PO0300063110003
วิศวกรรม จากัด
ราคา
จ้าง 87,740 บาท

8/11/2562

-

-

13822 ขออนุมัติจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตัง้ ขนาด
125 เซนติเมตร x 250 เซนติเมตร โครงการสัมมนา
วิชาการภาควิชารัฐศาสตร์ ณ อาคารสหศึกษา วันที่ 18
พ.ย. 2562

4,000.00

ราคา PR0300063110034

11/11/2562

-

-

950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค
PR0300063110036
ราคาจ้าง 950 บาท
8,890.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ ราคา PR0300063110057
จ้าง 8,890 บาท

12/11/2562

-

-

15/11/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 19/11/2562

-

-

13823 ขออนุมัติสงั่ จ้างทาตรายาง จานวน 6 อัน

950.00

13824 ขออนุมัติจัดทารูปเล่มคูม่ ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(โครงการ ''ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ''
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
ทั่วไป ปี 2562 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง
QS1-1001 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1)

8,890.00

13825 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาทาความสะอาด (โครงการบริการ
วิชาการเนติบัณฑิต วันที่ 25 พ.ย. 62 - 14 มี.ค. 63)

10,200.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ
จ้าง 4,000 บาท

10,200.00 เฉพาะเจาะจง นางพรทิพย์ สุริศร
ราคาจ้าง 10,200 บาท
หน ้า 1178

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13826 ขออนุมัติจัดซือ้ สว่านไขควงกระแทกแบบไร้สาย
13827 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจาเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2562 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
13828 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก (โครงการแลกเปลีย่ นนิสิต
ระหว่างประเทศ ระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา กับ University of Social Science
and Humanities สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ระหว่างวันที่ 24-29 พ.ย. 2562 ณ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
18,000.00
18,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
ราคา PO0300063110005 20/11/2562
ซือ้ 18,000 บาท
16,000.00
16,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ ราคา PO0300063110006 21/11/2562
จ้าง 16,000 บาท
720.00
720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
PR0300063110066
21/11/2562
ราคาซือ้ 720 บาท

13829 ขออนุมัติจัดซือ้ น้าดืม่ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

2,800.00

13830 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก (โครงการแลกเปลีย่ นนิสิต
ระหว่างประเทศ ระหว่าง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา กับ University of Surabaya
(Ubaya) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในวันที่ 2-8 ธ.ค. 62 ณ
University of Surabaya (Ubaya) สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย)

720.00

13831 ขออนุมัติจัดซือ้ หนังสือทฤษฎีอาญาวิทยา

2,250.00

13832 ขออนุมัติจัดทาคูม่ ือสมุดบันทึกการฝึกงาน (โครงการ
เตรียมความพร้อม และนิเทศการฝึกงานของนิสิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจาปี 2562 ในวันที่ 2
ธันวาคม 2562 ณ หอธารงบัวศรี ห้อง 202
มหาวิทยาลัยบูรพา)

8,540.00

13833 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
13834 วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง

4,000.00
1,000.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรทิพย์
ราคา
ซือ้ 2,800 บาท
720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
ราคาซือ้ 720 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

PR0300063110067

21/11/2562

-

-

PR0300063110069

22/11/2562

-

-

2,250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เวิลด์เทรด
PR0300063110096
ประเทศไทย
ราคาซือ้ 2,250 บาท
8,540.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ ราคา PR0300063110095
จ้าง 8,540 บาท

29/11/2562

-

-

29/11/2562

-

-

1/11/2562
4/11/2562

-

-

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,614.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายอุดม แก่นสา 1,000.00
หน ้า 1179

PR0400063110001
PR0400063110002

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13835 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
13836 ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์
13837 ขออนุมัติซอื้ ชุดเครือ่ งนอน
13838 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
13839 ขออนุมัติซอื้ หลอดไฟและอุปกรณ์
13840 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์
13841 ขออนุมัติซอื้ วัสดุเชื้อเพลิง
13842 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก
13843 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
13844 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
13845 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก
13846 ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิง
13847 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่
13848 ขออนุมัติซอื้ ลิขสิทธิซ์ อฟต์แวร์ Zoom meeting แบบ
รายปี
13849 ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์
13850 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,895.00
3,940.00
3,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค 3,940.00
13,524.80
13,524.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธ์ทิพย์ ชลบุรี (1986)
จากัด 13,524.80
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 1,000.00
5,289.00
5,289.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค 5,289.00
2,630.00
2,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
2,630.00
395.00
395.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส 395.00
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
3,120.00
555.00
555.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
555.00
1,560.00
1,560.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,560.00
1,880.00

1,880.00 เฉพาะเจาะจง

52,000.00

52,000.00 เฉพาะเจาะจง

960.00

960.00 เฉพาะเจาะจง

30,816.00

30,816.00 เฉพาะเจาะจง

9,907.01

9,907.01 เฉพาะเจาะจง

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400063110036
6/11/2562
PR0400063110039
6/11/2562
PR0400063110038
6/11/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR0400063110037
PR0400063110042
PR0400063110041

6/11/2562
7/11/2562
7/11/2562

-

-

PR0400063110043
PR0400063110050

7/11/2562
8/11/2562

-

-

PR0400063110047

8/11/2562

-

-

PR0400063110058

11/11/2562

-

-

PR0400063110061

13/11/2562

-

-

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จากัด
PR0400063110069
46,010.00
ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0400063110070
960.00
บริษัท วัน-ทู-ออล จากัด 30,816.00 PO0400063110001

14/11/2562

-

-

14/11/2562

-

-

25/11/2562

-

-

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
9,907.01
นายอุดม แก่นสา 3,787.00

PR0400063110075

15/11/2562

-

-

PR0400063110078

15/11/2562

-

-

ร้านไทยเบญจรงค์ 1,880.00

หน ้า 1180

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13851 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
13852 ขออนุมัติซอื้ วัสดุงานบ้านงานครัว

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
16,000.00
16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 6,478.65
PR0400063110076
15/11/2562
1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

17,142.74

17,142.74 เฉพาะเจาะจง

13854 ขออนุมัติซอื้ หนังสือสาหรับใช้ในการเรียนการสอน

420.00

420.00 เฉพาะเจาะจง

13855 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

4,000.00

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR0400063110085
995.00
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR0400063110084
17,142.74
คณะพยาบาลศาสตร์
PR0400063110087
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 420.00

19/11/2562

-

-

19/11/2562

-

-

19/11/2562

-

-

PR0400063110088

19/11/2562

-

-

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
600.00
นายอุดม แก่นสา 3,969.00

PR0400063110089

20/11/2562

-

-

15,299.93

15,299.93 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คลีนเวฟ จากัด 15.299.93

PR0400063110090

20/11/2562

-

-

13858 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

374.00

374.00 เฉพาะเจาะจง

บัณฑิตเอกสาร 374.00

PR0400063110091

20/11/2562

-

-

13859 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

623.00

623.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 623.00

PR0400063110092

20/11/2562

-

-

13860 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

594.00

594.00 เฉพาะเจาะจง

20/11/2562

-

-

13861 ขออนุมัติซอื้ ถ่านลิเธีย่ ม

225.02

225.02 เฉพาะเจาะจง

25/11/2562

-

-

13862 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาวุฒิบัตร

980.00

980.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
PR0400063110095
594.00
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR0400063110111
225.02
ร้านไอที พลัส คอมพิวเตอร์ 980.00 PR0400063110112

25/11/2562

-

-

3,450.00

3,450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
3,450.00

25/11/2562

-

-

13853 ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน

13856 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
13857 ขออนุมัติซอื้ กระดาษชาระม้วนใหญ่

13863 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์

หน ้า 1181

PR0400063110107

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13864 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
13865 ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ
13866 ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารนิธิโรจน์ 1,000.00 PR0400063110110
25/11/2562
700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง

67,000.00

67,000.00 เฉพาะเจาะจง

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

31,766.16

31,766.16 เฉพาะเจาะจง

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

13873 ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์ตกแต่งกระเช้าของที่ระลึก

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

13874 ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

13875 ขอซือ้ ฟิวเจอร์บอร์ด จานวน 4 แผ่น
13876 ขอซ่อมบารุงรถยนต์ทะเบียน (กว-1724 ชลบุรี)

200.00
20,359.96

200.00 เฉพาะเจาะจง
20,359.96 เฉพาะเจาะจง

13877 ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเชอร์ HP 78A

5,400.00

13878 ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 78A

4,500.00

13867 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
13868 ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิง
13869 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
13870 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์
13871 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
13872 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
679.00
บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จากัด
39,600.00
นายอุดม แก่นสา 3,015.00

PR0400063110122

27/11/2562

-

-

PR0400063110127

28/11/2562

-

-

PR0400063110126

28/11/2562

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง
400.00
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00

PR0400063110128

28/11/2562

-

-

PR0400063110139

29/11/2562

-

-

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด 31,766.16
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00

PR0400063110147

29/11/2562

-

-

PR0400063110140

29/11/2562

-

-

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR0400063110141
600.00
ร้านโชคเจริญ (จักรสาน) 1,960.00 PR0400063110142

29/11/2562

-

-

29/11/2562

-

-

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
1,985.00
หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล
บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จากัด

PR0400063110143

29/11/2562

-

-

PR0500063100075
PO0500063110001

1/11/2562
7/11/2562

-

-

5,400.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0500063100081

1/11/2562

-

-

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0500063100082

1/11/2562

-

-

หน ้า 1182

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13879 ผ้าม่านแบบกันแสงในตัวพร้อมราง 1 ห้อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
13,268.00
13,268.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จากัด
PO0500063110002 12/11/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

13880 ขอซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ 1 เครือ่ ง

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0500063110032

7/11/2562

-

-

13881 ขอซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ 1 เครือ่ ง

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0500063110045

11/11/2562

-

-

13882 ตรวจเช็คซ่อมบารุงรถยนต์ 12 ที่นั่ง ทะเบียน(นง 4098
ชลบุรี)
13883 ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 4 รายการ

8,454.07

8,454.07 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR0500063110040

11/11/2562

-

-

3,738.00

3,738.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจานชามบางแสน

PR0500063110042

11/11/2562

-

-

440.00

440.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขกราฟฟิค

PR0500063110041

11/11/2562

-

-

5,885.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0500063110043

11/11/2562

-

-

19,795.00

19,795.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PO0500063110003

13/11/2562

-

-

13887 ขอซ่อมคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครือ่ ง

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0500063110046

11/11/2562

-

-

13888 ขอซือ้ เมาส์และคีบอร์ดไร้สาย จานวน 1 ชุด

1,650.00

1,650.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0500063110047

11/11/2562

-

-

13889 ขอซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2 เครือ่ ง

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0500063110069

15/11/2562

-

-

13890 ขอซือ้ หนังสือ 2 เล่ม

569.50

569.50 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR0500063110071

15/11/2562

-

-

13891 จ้างทาตรายาง จานวน 4 อัน

250.00

250.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขกราฟฟิค

PR0500063110075

15/11/2562

-

-

2,150.00

2,150.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ

PR0500063110072

15/11/2562

-

-

13884 จ้างทาตรายาง 10 อัน
13885 งานจ้างรือ้ ถอนและติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ จานวน 1
งาน
13886 งานจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 1 งาน

13892 จ้างทาโปสเตอร์ จานวน 3 แผ่น

หน ้า 1183

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13893 ขอซือ้ หน่วยความจา SD Card 128 GB จานวน 4 อัน
13894 ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์สี 12 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,800.00
5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR0500063110073
15/11/2562
PO0500063110004

19/11/2562

-

-

2,094.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิมไถ่ 2512 จากัด

PR0500063110070

15/11/2562

-

-

1,332.15

1,332.15 เฉพาะเจาะจง

PR0500063110076

15/11/2562

-

-

13897 วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซม 5 รายการ

850.00

850.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์) จากัด
ร้านเฮ้งย่งไถ่

PR0500063110083

19/11/2562

-

-

13898 วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซม 7 รายการ

2,014.00

2,014.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ

PR0500063110083

19/11/2562

-

-

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านศศินันท์ พันธ์ไม้

PR0500063110083

19/11/2562

-

-

13,204.52

13,204.52 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PO0500063110005

26/11/2562

-

-

4,900.00

4,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0500063110086

20/11/2562

-

-

890.00

890.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0500063110087

20/11/2562

-

-

13903 ขออนุมัติซอื้
13904 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ 10 รายการ

4,800.00
68,030.60

4,800.00 เฉพาะเจาะจง
68,030.60 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
PR0600063110003
ห้างหุ้นส่วนจากัด ไทยวิกตอรี่ เทรดดิง้ PR0600063110004

1/11/2019
1/11/2019

-

-

13905 ขออนุมัติซอื้ กระดาษ A4 70 แกรม และผงหมึกเอเอฟ

24,877.50

24,877.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR0600063110010

1/11/2019

-

-

1,390.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟิค
2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
9,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
หน ้า 1184

PR0600063110009
PR0600063110023
PR0600063110022

1/11/2019
4/11/2019
4/11/2019

-

-

13899 กระถางพลาสติก ขนาด 12 นิ้ว จานวน 15 ใบ
13900 ขอซือ้ โทรศัพท์และรถเข็นอาหาร
13901 ซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครือ่ ง
13902 ขอซือ้ เครือ่ งโทรศัพท์ 1 เครือ่ ง

13906 ขออนุมัติซอื้ ตรายาง
13907 ขอซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์
13908 ขอซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์เลเซอร์

44,700.00 เฉพาะเจาะจง

2,094.00

-

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

13895 ซือ้ กล่องพลาสติกอเนกประสงค์ ขนาดใหญ่ มีล้อแบบ
ทึบ จานวน 6 กล่อง
13896 ขอซือ้ ฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์

44,700.00

ข้อเสนอแนะ

1,390.00
2,675.00
9,900.00

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13909 ขอซือ้ วัสดุ 22 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
5,163.00

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

5,163.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0600063110021
4/11/2019
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
ร้านอภิรักษ์
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส. ซายน์
PR0600063110020
4/11/2019
อุปกรณ์เคมี
ร้าน BANCOM SHOP, ร้าน เจียบ PR0600063110027
5/11/2019
ฮวด และ บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

13910 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

2,642.90

2,642.90 เฉพาะเจาะจง

13911 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 12 รายการ

9,833.00

9,833.00 เฉพาะเจาะจง

32,290.00
46,224.00
1,600.00
9,719.00

32,290.00 เฉพาะเจาะจง
46,224.00 เฉพาะเจาะจง
1,600.00 เฉพาะเจาะจง
9,719.00 เฉพาะเจาะจง

13916 วัสดุอื่นๆ
13917 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 4 รายการ

7,595.00
796.00

7,595.00 เฉพาะเจาะจง
796.00 เฉพาะเจาะจง

13918 ขออนุมัติซ่อมตูด้ ูดไอสารเคมี

47,000.00

47,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรชั่น จากัด

13919 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์
13920 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ

15,000.00
36,433.50

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
36,433.50 เฉพาะเจาะจง

13921 ขอซือ้ วัสดุ 4 รายการ

545.70

545.70 เฉพาะเจาะจง

13922 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง

13912
13913
13914
13915

ซ่อมรางน้าและหลังคา
ผงหมึกถ่ายเอกสาร
ขออนุมัติจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่น 32 รายการ

นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
ร้านบางแสนการพิมพ์
ร้าน BANCOM SHOP, ร้าน
สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด,
หจก. วงศ์ทรายทอง, ร้าน บางแสน
แก๊ส และ ร้านเจียบฮวด

ข้อเสนอแนะ
-

-

PO0600063110004
PR0600063110028
PR0600063110033
PR0600063110029

5/11/2019
5/11/2019
5/11/2019
5/11/2019

-

-

ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค
PR0600063110026
ร้านเจียบฮวด ร้านน้าดืม่ บ้านและสวน PR0600063110034

5/11/2019
5/11/2019

-

-

PO0600063110012

13/11/2019

-

-

บริษัท ไฟเบอร์ ริส จากัด
PO0600063110007
ห้างหุ้นส่วนจากัด ไทยวิกตอรี่ เทรดดิง้ PR0600063110068

6/11/2019
11/11/2019

-

-

บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้
แมเนจเมนท์ จากัด
วินเทค พริน้

PR0600063110071

11/11/2019

-

-

PO0600063110008

12/11/2019

-

-

หน ้า 1185

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13923 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 4 เครือ่ ง

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
68,000.00

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

68,000.00 เฉพาะเจาะจง

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง

12,519.00

12,519.00 เฉพาะเจาะจง

13926 ขออนุมัติซอื้

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

13927 ขออนุมัติซอื้

950.00

950.00 เฉพาะเจาะจง

1,488.00

1,488.00 เฉพาะเจาะจง

10,400.00

13930 ค่าเช่ารถยนต์

13924 ขออนุมัติซอื้ LITMUS MILK

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PO0600063110010 13/11/2019
-

-

PR0600063110088

13/11/2019

-

-

บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จากัด PR0600063110090

13/11/2019

-

-

ร้านกนกเพชร

PR0600063110081

13/11/2019

-

-

ร้านกนกเพชรและ
ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

PR0600063110082

13/11/2019

-

-

บริษัท บัุณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR0600063110086

13/11/2019

-

-

10,400.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PO0600063110011

13/11/2019

-

-

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายประกิจ ท้วมพงษ์

PR0600063110089

13/11/2019

-

-

13931 ก๊อกอ่างซิงค์

361.13

361.13 เฉพาะเจาะจง

PR0600063110103

14/11/2019

-

-

13932 ขออนุมัติจ้าง

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้
แมเนจเมนท์ จากัด
นายบุญมี ทะวงค์ดี

PR0600063110107

14/11/2019

-

-

13933 ขออนุมัติซอื้

1,531.00

1,531.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชันเนรี่ จากัด

PR0600063110110

14/11/2019

-

-

13934 ขออนุมัติซอื้

6,123.00

6,123.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด, PR0600063110112
นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์14/11/2019
, ร้านสุภรณ์ทิพย์, ร้านไพรเวชค้
าวัสดุ, บริษัท-บัณฑิตสเตชั่นเน
-

13935 ขออนุมัติซอื้

25,944.00

25,944.00 เฉพาะเจาะจง

13925 ขออนุุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

13928 อุปกรณ์เครือ่ งเขียน (โครงการศิลปะเพื่อการเรียนรู้ )
13929 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑฺ์

บริษัท ไว้ท์กรุป๊ จากัด(มหาชน)

ข้อเสนอแนะ

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช

หน ้า 1186

PR0600063110108

14/11/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13936 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์-เครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตัง้ พื้นหรือแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 36,000
บีทียู พร้อมติดตัง้ เมนไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 20 เมตร และ
ท่อน้ายาส่วนเกินมาตรฐาน 8 เมตร 1 เครือ่ ง

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
66,960.00

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

66,960.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
นิวทาวน์ เทคนิค
PO0600063110014 14/11/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

13937 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์-เครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตัง้ พื้นหรือแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 36,000
บีทียู พร้อมติดตัง้ เมนไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 25 เมตร 1
เครือ่ ง

59,150.00

59,150.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PO0600063110015

14/11/2019

-

-

13938 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์-เครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตัง้ พื้นหรือแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 36,000
บีทียู พร้อมติดตัง้ เมนไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 35 เมตร 1
เครือ่ ง

60,650.00

60,650.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PO0600063110017

14/11/2019

-

-

13939 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จากัด PO0600063110030

22/11/2019

-

-

13940 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

38,484.69

38,484.69 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีที เคมีคอล จากัด

PO0600063110019

15/11/2019

-

-

13941 ล้างเครือ่ งปรับอากาศ 3 เครือ่ ง

3,665.00

3,665.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0600063110102

14/11/2019

-

-

13942 วัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิบไทย จากัด

PR0600063110104

14/11/2019

-

-

13943 วัสดุสานักงาน 16 รายการ

2,509.00

2,509.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเจียบฮวด ฤทธิเดชการกุญแจ
PR0600063110105
ร้านอัลฟ่าคอม บริษัท บัณฑิตสเตชั่น
เนอรี่ จากัด ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด กฤษณ์
อีเลคทริค

14/11/2019

-

-

13944 อุปกรณ์สานักงาน

7,374.00

7,374.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600063110091

14/11/2019

-

-

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
หน ้า 1187

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13945 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
8,600.00

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

8,600.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บ.โปรฟาสซิโน จากัด สาขา ม.บูรพา PR0600063110118
15/11/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

13946 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

59,700.00

59,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีที เคมีคอล จากัด

PO0600063110021

15/11/2019

-

-

13947 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

15/11/2019

-

-

930.70

930.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) PO0600063110020
จากัด
ร้านสุทธิวัลย์ และศึกษาภัณฑ์ชลบุรี PR0600063110119

15/11/2019

-

-

13949 วัสดุอื่นๆ

5,300.00

5,300.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0600063110130

18/11/2019

-

-

13950 วัสดุอื่นๆ

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง

วินเทค พริน้

PR0600063110128

18/11/2019

-

-

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

สายัญบริการ

PR0600063110133

18/11/2019

-

-

46,500.00

46,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600063110127

18/11/2019

-

-

13953 วัสดุอื่น

3,336.00

3,336.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600063110132

18/11/2019

-

-

13954 วัสดุอื่น

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0600063110129

18/11/2019

-

-

13955 วัสดุอื่น

7,600.00

7,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชลบุรีการพิมพ์

PR0600063110131

18/11/2019

-

-

13956 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพื่อถอดย้ายติดตัง้ กล้องวงจร
ปิดและเครือ่ งสแกนลายนิ้วมือ
13957 วัสดุอื่น

21,935.00

21,935.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PO0600063110022

19/11/2019

-

-

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0600063110126

18/11/2019

-

-

13958 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์-เครือ่ งดูดจ่ายสารละลายแบบช่อง
เดียวชนิดปรับปริมาตร

99,510.00

99,510.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด

PO0600063110024

19/11/2019

-

-

13948 ขออนุมัติซอื้

13951 ซ่อมกล้องจุลทรรศน์
13952 วัสดุคอมพิวเตอร์

หน ้า 1188

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13959 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
2,889.00

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

2,889.00 เฉพาะเจาะจง

1,245.00

1,245.00 เฉพาะเจาะจง

23,380.00

23,380.00 เฉพาะเจาะจง

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

13963 ขออนุมัติซอื้ สารเคมี 2 รายการ

2,118.60

13964 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-จานวน 2 รายการ
13965 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-จานวน 2 รายการ

13960 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ-จานวน 3 รายการ
13961 ขออนุมัติซอื้ ตูแ้ ช่แข็งและเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส. ซายน์
PR0600063110148
19/11/2019
อุปกรณ์เคมี
น้าดืม่ บ้านสวน, ไพรเวชค้าวัสดุ
PR0600063110140
19/11/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

ร้าน ไทยประดิษฐ์ เครือ่ งเย็น

PO0600063110023

19/11/2019

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600063110162

20/11/2019

-

-

2,118.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด

PR0600063110167

20/11/2019

-

-

7,286.70

7,286.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด

PR0600063110165

20/11/2019

-

-

4,001.80

4,001.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด

PR0600063110166

20/11/2019

-

-

13966 จ้างเหมาบริการเพื่อจัดทาเว็บไซต์โครงการ วมว.

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุภเวช ศรีรักษ์

PO0600063110025

20/11/2019

-

-

13967 ขอซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล

21,900.00

21,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO0600063110028

21/11/2019

-

-

1,070.00

1,070.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600063110172

21/11/2019

-

-

13969 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

โรงแรมคามิโอ

PR0600063110177

21/11/2019

-

-

13970 ขออนุมัติซ่อม-เครือ่ งตูอ้ บ

11,235.00

11,235.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จากัด

PO0600063110029

21/11/2019

-

-

13971 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

58,850.00

58,850.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จากัด PO0600063110037

25/11/2019

-

-

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช

22/11/2019

-

-

13962 ขออนุุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

13968 ขออนุมัติซ่อมคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 3020

13972 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสาหรับห้องปฏิบัติการเคมี

หน ้า 1189

PR0600063110179

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13973 ค่าประชาสัมพันธ์

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
7,200.00

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

7,200.00 เฉพาะเจาะจง

24,075.00

24,075.00 เฉพาะเจาะจง

4,530.00

4,530.00 เฉพาะเจาะจง

13976 ขออนุมัติซอื้ ตูเ้ ก็บเอกสารและตูเ้ หล็กบานเลือ่ นกระจก

16,000.00

13977 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์เครือ่ งวัดค่าเหนี่ยวนาทางไฟฟ้า
13978 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์เครือ่ งกาเนิดสัญญาณ

13974 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม
PR0600063110178
22/11/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท อะทาโก (ประเทศไทย) จากัด PO0600063110035

22/11/2019

-

-

อู่ ช่างโจ

PR0600063110181

22/11/2019

-

-

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

PO0600063110032

22/11/2019

-

-

14,059.80

14,059.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จากัด

PO0600063110034

22/11/2019

-

-

79,715.00

79,715.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยาม ทรีโอ กรุป๊ จากัด

PO0600063110033

22/11/2019

-

-

13979 ของที่ระลึก

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน Colette Cafe

PR0600063110190

25/11/2019

-

-

13980 วัสดุอื่นๆ

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเกษม ไดนาโม

PR0600063110191

25/11/2019

-

-

80,678.00

80,678.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอมคิวบ์ จากัด

PO0600063110038

26/11/2019

-

-

13982 ขออนุมัติจ้าง-ค่าประชาสัมพันธ์ ใบปลิว a5

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR0600063110201

27/11/2019

-

-

13983 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

5,885.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600063110199

27/11/2019

-

-

13984 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

7,940.90

7,940.90 เฉพาะเจาะจง

PR0600063110198

27/11/2019

-

-

13985 ขอนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO0600063120001

2/12/2019

-

-

13986 วัสดุวิทยาศาสตร์

22,967.55

22,967.55 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตติง้ เยนเนอรัลซัพ
พลาย จากัด
บริษัท แอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์
เซอร์วิสเซส จากัด
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด

PR0600063110200

27/11/2019

-

-

13975 ซ่อมรถบัส

13981 ขอซือ้ ครุภัณฑ์-เครือ่ งมือ 2 รายการ

หน ้า 1190

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13987 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
3,500.00

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท เอนซมาร์ท ไบโอเทค จากัด PR0600063110216
28/11/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

13988 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

79,960.00

79,960.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซายน์ลูชั่น จากัด

PO0600063110042

29/11/2019

-

-

13989 ซ่อมเครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ 2 รายการ

24,075.00

24,075.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีเอส เทคนิคคอล จากัด

PO0600063110040

28/11/2019

-

-

7,789.00

7,789.00 เฉพาะเจาะจง

กมล การกุญแจ, ร้านสหกรณ์
PR0600063110221
มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด, ร้านเจียบ
ฮวด, ร้านป้ายจ๋า บางแสน กราฟฟิค
แอนด์ดีไซน์, นายไพรศาล สุทธิเรือง
,เฮ้งย่งไถ่,บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
,ร้านบางแสน เซนท์ตี้

28/11/2019

-

-

85,600.00

85,600.00 เฉพาะเจาะจง

178.00

178.00 เฉพาะเจาะจง

13990 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

13991 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
13992 ขอนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ
13993 ซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ

11,235.00

11,235.00 คัดเลือก

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จากัด
เถิดเทิง

PO0600063120002

4/12/2019

-

-

PR0600063110219

28/11/2019

-

-

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0600063110222

29/11/2019

-

-

13994 วัสดุอื่นๆ

8,775.00

8,775.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0600063110226

29/11/2019

-

-

13995 วัสดุอื่นๆ

31,137.00

31,137.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0600063110225

29/11/2019

-

-

13996 วัสดุอื่นๆ

20,440.00

20,440.00 เฉพาะเจาะจง

วินเทค พริน้

PR0600063110223

29/11/2019

-

-

หน ้า 1191

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

13997 ขออนุมัติจัดจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
ตาแหน่งวิศวกรผูช้ ่วย ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด (ตัง้ แต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2563 ) รายละเอียดตามงวดงานแนบท้าย
13998 ขออนุมัติจัดซือ้ สายชาระ ต่อตรง เทปพันเกลียว หัวกด
โถปัสสาวะ จานวน 4 รายการ (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ)
13999 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครือ่ งชั่งไฟฟ้า ขนาด 30 กิโลกรม
จานวน 1 เครือ่ ง
14000 ขออนุมัติจัดซือ้ (อ๊อกซิเย่น, แก๊สอะซีทีลีน, อาร์กอน,
คาร์บอนไดอ๊อกไซด์) จานวน 4 รายการ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
14001 ขออนุมัติจัดซือ้ แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด จานวน 1 รายการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
14002 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งทดสอบด้วยคลืน่ เหนือเสียงแบบ
พกพา
14003 ขออนุมัติจัดซือ้ ชุดปั๊มสุญญากาศ
14004 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ
14005 ขออนุมัติจัดซือ้ ชุดรับสัญญาณไมโครโฟน 1 ชุด เครือ่ ง
ขยายเสียงแบบลากจูง 1 ชุด
14006 ขออนุมัติจัดซือ้ โต๊ะประชุม 2 ตัวเก้าอี้ 4 ตัวตูเ้ หล็กเก็บ
เอกสาร 1 ชุด
14007 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งกวนสารแบบร้อน (Hot plate
stirrer)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
72,000.00
72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ จันทร์แขวง
PO0700063110003
1/11/2562
-

862.00

862.00 เฉพาะเจาะจง

5,564.00

5,564.00 เฉพาะเจาะจง

12,379.90

12,379.90 เฉพาะเจาะจง

1,900.00

1,900.00 เฉพาะเจาะจง

60,198.20

ข้อเสนอแนะ
-

ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค

PR0700063110003

1/11/2562

-

-

ร้าน แสงไพศาล

PR0700063100099

1/11/2562

-

-

บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จากัด

PO0700063110001

1/11/2562

-

-

ร้านหลีจุ้งเฮง

PR0700063110002

1/11/2562

-

-

60,198.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรีซิชั่น อิควิปเมนต์ จากัด

PO0700063110007

4/11/2562

-

-

29,960.00
44,999.98
25,300.00

29,960.00 เฉพาะเจาะจง
44,999.98 เฉพาะเจาะจง
25,300.00 เฉพาะเจาะจง

PO0700063110008
PO0700063110009
PO0700063110012

4/11/2562
4/11/2562
4/11/2562

-

-

42,400.00

42,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิบไทย จากัด
บริษัท นีโอเทค จากัด
บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

PO0700063110014

4/11/2562

-

-

57,780.00

57,780.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จากัด

PO0700063110010

4/11/2562

-

-

หน ้า 1192

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14008 ขออนุมัติจัดซือ้ อ่างล้างอัลตราโซนิค 1 ชุด เครือ่ งดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติชนิดปรับปริมาตร (Auto
Pipete) พร้อมปิเปตทิป (Pipette Tips) 3 เครือ่ ง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
42,211.50
42,211.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพลีซายน์ เซอร์วิส จากัด
PO0700063110011
4/11/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

14009 ขออนุมัติจัดซือ้ ปั๊มลมแบบลูกสูบ
14010 ขออนุมัติจัดซือ้ พัดลมอุตสาหกรรม
14011 ขออนุมัติจัดซือ้ โต๊ะพับอเนกประสงค์ 2 ตัวเก้าอี้
อเนกประสงค์ 4 ตัวตูเ้ หล็กบานเลือ่ นกระจก 2 ตู้
14012 ขออนุมัติจัดซือ้ พัดลมโคจร
14013 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถตูป้ รับอากาศ จานวน1คัน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
14014 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถตู้ จานวน 1 คัน (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)
14015 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมรถโฟร์คลิฟท์ TOYOTA 3.0 ตัน
หมายเลขครุภัณฑ์ 3930-001-0001-1/40 จานวน 1
งาน
14016 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถบัสโดยสาร จานวน 1 รายการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
14017 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเครือ่ งพิมพ์ HP LaserJet
P2055dn เปลีย่ น Film Fusing Assy, Roller Paper
Pick UP, Clean Cartridge คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

38,520.00
14,027.70
11,800.00

38,520.00 เฉพาะเจาะจง
14,027.70 เฉพาะเจาะจง
11,800.00 เฉพาะเจาะจง

ซีซีพาณิชย์
บริษัท ศรีราชามงคลชัย จากัด
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

PO0700063110005
PO0700063110006
PO0700063110013

4/11/2562
4/11/2562
4/11/2562

-

-

39,376.00
3,500.00

39,376.00 เฉพาะเจาะจง
3,500.00 เฉพาะเจาะจง

ซีซีพาณิชย์
ห้างหุ้นส่วนจากัด ต้นข้าว บริการ

PO0700063110004
PR0700063110018

4/11/2562
6/11/2562

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700063110037

8/11/2562

-

-

27,120.22

27,120.22 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ.ซี.โฟร์คลิฟท์
แอนด์ เซอร์วิส

PO0700063110016

8/11/2562

-

-

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรีรงุ่ โรจน์ จากัด

PO0700063110017

11/11/2562

-

-

3,950.00

3,950.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0700063110049

11/11/2562

-

-

14018 เพื่อขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุล้างเครือ่ งปรับอากาศ 7
รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
14019 เพื่อขออนุมัติจัดจ้าง เช่าชุดฝึกเครือ่ งปรับอากาศ และ
อื่นๆ4รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอภิวัฒน์ ภูษา

PR0700063110058

13/11/2562

-

-

30,200.00

30,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายอภิวัฒน์ ภูษา

PO0700063110018

13/11/2562

-

-

หน ้า 1193

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14020 ขออนุมัติจัดจ้างทาสือ่ ประชาสัมพันธ์วิดีโอ,ป้ายสแตนดี้
,ป้ายX-Stand,โปสเตอร์ ขนาด A4 ,Back drop คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เค ดีไซน์ (JK DESIGN)
PR0700063110066
14/11/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

14021 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุเศษอลูมิเนียม จานวน 10 กิโลกรัม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการซือ้ แนบ
14022 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถยนต์ไปกลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา-เซ็นทรัลซิตที้ าวน์เวอร์บางนา
กรุงเทพฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,086.50

2,086.50 เฉพาะเจาะจง

ซีซีพาณิชย์

PR0700063110065

14/11/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอนุชา นิยมญาติ

PR0700063110074

15/11/2562

-

-

14023 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าระบบแสงสีเสียง,ห้องประชุมพาทิโอ
,ลานอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ
14024 ขออนุมัติจัดจ้างทาวัสดุของที่ระลึกผูเ้ ข้าร่วมงาน
(กระเป๋าผ้า) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ
14025 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายสแตนดีแ้ ละอื่นๆ จานวน 7
รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ
14026 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถยนต์ขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆไป
กลับ ม.บูรพา - โรงแรมสิกขรา พลาโซ่ รีสอร์ท คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

72,000.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง

โรงแรมสิกขรา พลาโซ่ รีสอร์ท

PO0700063110020

15/11/2562

-

-

18,500.00

18,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านยูเนี่ยนสตาร์

PO0700063110023

15/11/2562

-

-

34,500.00

34,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เจ.เค ดีไซน์ (JK DESIGN)

PO0700063110021

15/11/2562

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสนั่น ปงก๋า

PR0700063110071

15/11/2562

-

-

14027 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุของที่ระลึกผูเ้ ข้าร่วมงาน(แฟลตไดร์)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการซือ้ แนบ

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO0700063110022

15/11/2562

-

-

หน ้า 1194

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14028 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเครือ่ งมือมาตรฐาน จานวน 1
เครือ่ ง คือ Profile Projector Range 200x100 mm
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจ้าง
14029 ขออนุมัติจัดซือ้ น้าแข็งหลอด จานวน 1 รายการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
14030 ขออนุมัติจัดจ้างบริการตรวจสภาพการทางานของ
ระบบลิฟท์ พร้อม Test Load จานวน 3 ตัว คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,697.75
5,697.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรชั่น จากัด PR0700063110082
18/11/2562
-

420.00

420.00 เฉพาะเจาะจง

38,520.00

14031 ขอนุมัติจัดซือ้ LAM FOR PROJECTOR NEC M271
และ FILTER FOR PROJECTOR NEC M271
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
14032 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์ ปรับถ่วงล้อ
(2ล้อ),เช็คระยะ 260,000 กม.และอื่นๆ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

ข้อเสนอแนะ
-

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0700063110087

19/11/2562

-

-

38,520.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

PO0700063110027

19/11/2562

-

-

10,807.00

10,807.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จากัด

PO0700063110026

19/11/2562

-

-

3,823.65

3,823.65 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR0700063110094

20/11/2562

-

-

14033 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูไ้ ปกลับ ม.บูรพา-โรงแรม
เดอะเบอร์เคลีย์โฮลเต็ล ประตูน้า กรุงเทพฯ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR0700063110110

25/11/2562

-

-

14034 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา - สานักงานปลัดกระทรวงอุทยานวิทยาศาสตร์
กรุงเทพฯ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 จานวน 1 คัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR0700063110109

25/11/2562

-

-

720.00

720.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าของที่ระลึกมหาวิทยาลัยบูรพา PR0700063110108

25/11/2562

-

-

14035 ขออนุมัติจัดซือ้ ค่าของที่ระลึก 1ชิ้นภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

หน ้า 1195

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14036 เพื่อขออนุมัติจัดจ้างค่าเช่ารถตูป้ รับอากาศ1คัน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
14037 ขออนุมัติจัดซือ้ Flat bar, Steel Plate, Square bar,
Round bar ฯลฯ จานวน 12 รายการ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)
14038 ขออนุมัติจัดซือ้ กล่องไฟพลาสติก, หน้ากาก 3 ช่อง,
ปลัก๊ กราวคู่, สาย THW จานวน 4 รายการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
14039 ขออนุมัติจัดจ้าง บริการตรวจเช็ค-ล้างทาความสะอาด
เปลีย่ นอะไหล่เครือ่ งปรับอากาศ จานวน 3 รายการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
14040 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูป้ รับอากาศไป-กลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา - ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี กรุงเทพฯคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ต้นข้าว บริการ
PR0700063110107
25/11/2562
53,853.10

53,853.10 เฉพาะเจาะจง

4,076.70

4,076.70 เฉพาะเจาะจง

13,482.00

13,482.00 เฉพาะเจาะจง

3,000.00

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท ชลบุรี เอ็น.ดี.สตีล จากัด

PO0700063110030

26/11/2562

-

-

ซีซีพาณิชย์

PR0700063110112

26/11/2562

-

-

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
จากัด

PO0700063110031

27/11/2562

-

-

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PR0700063110125

27/11/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ธิดามหานคร

PR0700063110127

27/11/2562

-

-

บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุป๊
จากัด

PR0700063110128

27/11/2562

-

-

14041 น้ามันเชื้อเพลิงดีเซล จานวน 1 รายการ รายละเอียด
ตามใบประกอบการขอซือ้
14042 ขออนุมัติจัดซือ้ กล้อง WEBCAM LOGITECH
(C525)HD720p PORTAB 2-Y รายละเอียดตามใบ
เสนอราคา
14043 ขออนุมัติจัดซือ้ โต๊ะปรับระดับติดล้อ แบบเท้าเหยียบ

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง

11,998.98

11,998.98 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจนบรรเจิด จากัด

PO0700063110035

28/11/2562

-

-

14044 ขออนุมัติจัดซือ้ เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

PO0700063110032

28/11/2562

-

-

14045 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งชั่ง 8,200 g. (0.1 g) เครือ่ งชั่ง
150,000 g. (0.01 kg)

34,795.00

34,795.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี.บี.เอ็น.แมทเทอเรียลเทสต์
จากัด

PO0700063110034

28/11/2562

-

-

หน ้า 1196

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14046 ขออนุมัติจัดซือ้ พัดลมดูดอากาศ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
13,900.00
13,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด
PO0700063110033 28/11/2562
-

14047 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตูไ้ ปกลับ ม.บูรพาสานักงานปลัดเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ กรุงเทพฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

14048 ขอจัดซือ้ น้ามันเชื้อเพลิง ประจาเดือนพฤศจิกายน 2562

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

14049 ขอจัดซือ้ ถ้วยความหนาแน่น เพื่อใช้สาหรับในการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาเซรามิกส์
14050 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดทาโครงการจัดแสดง
ผลงานออกแบบนิสิตสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
14051 ขอจัดจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ สาขาบัณฑิตศึกษา
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาจิตรกรรม สาขาภาพ
พิมพ์ สานักงานคณบดี
14052 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์
14053 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในคณะศิลปกรรมศาสตร์

3,156.50

3,156.50 เฉพาะเจาะจง

3,734.00

3,734.00 เฉพาะเจาะจง

40,700.00

40,700.00 เฉพาะเจาะจง

4,494.00

4,494.00 เฉพาะเจาะจง

2,099.00

2,099.00 เฉพาะเจาะจง

15,700.00

15,700.00 เฉพาะเจาะจง

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง

14054 ขอจัดจ้างซ่อมเครือ่ งพิมพ์สาขานิเทศศิลป์ สาขา
บัณฑิตศึกษา สานักงานคณบดี
14055 ขอจัดซือ้ สว่านไขควงไร้สาย
14056 ขอจัดจ้างเหมาทาความสะอาด ห้อง 228 อาคารมีชัย
ฤชุพันธุ์

ข้อเสนอแนะ
-

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PR0700063110145

29/11/2562

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร,
บริษัท บางจากกรีนเนท จากัด
บริษัท พอทเทอรี เคลย์ จากัด

PR0800063110001

1/11/2019

-

-

PR0800063110002

1/11/2019

-

-

ร้าน วาย ที เค, ร้านซีลลอส อาร์ต
ดีไซน์, บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่
จากัด, ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบปี้
นายบุญร่วม ตากิ่มนอก

PR0800063110005

5/11/2019

-

-

PR0800063110006

5/11/2019

-

-

บริษัท อัมรินทร์เซรามิคส์คอร์
PR0800063110004
ปอเรชั่น จากัด
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด PR0800063110007
(มหาชน) สาขาชลบุรี
ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส
PR0800063110053

5/11/2019

-

-

5/11/2019

-

-

12/11/2019

-

-

12/11/2019

-

-

12/11/2019

-

-

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด PR0800063110051
(มหาชน) สาขาชลบุรี
นางสาวปิยะนันท์ มาตแม้น
PR0800063110046

หน ้า 1197

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14057 ขอจัดซือ้ แก๊ส เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์
14058 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์
14059 ขอจัดจ้างซ่อมเตาเผา สาขาเซรามิกส์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,400.00
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชสินีพาณิชย์
PR0800063110052
12/11/2019
1,801.88

1,801.88 เฉพาะเจาะจง

79,300.00

14060 ขอจัดซือ้ เครือ่ งรีดดิน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาเซรามิกส์
14061 ขอจัดจ้างเหมาบริการรือ้ ปลัก๊ ไฟฟ้า และติดตัง้ ใหม่
สาขาจิตรกรรม สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย
14062 ขอจัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวงผล
ระดับสูง ในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
14063 ขอจัดซือ้ เครือ่ งกลึกไม้ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
14064 ขอจัดซือ้ เก้าอี้ทางาน เพื่อใช้ในสาขากราฟิกอาร์ตและ
กราฟิกมีเดีย
14065 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดทางานในสานักงานคณบดี
และสาขาบัณฑิตศึกษา
14066 ขอจัดซือ้ พัดลมโคจร
14067 ขอจัดซือ้ ครุภัณฑ์โทรทัศน์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
และ ชุดเครือ่ งเสียงเคลือ่ นที่ สาขากราฟิกอาร์ตและ
กราฟิกมีเดีย
14068 ขอจัดจ้างเหมาบริการทาความสะอาดห้องพักรับรอง ณ
อาคารมีชัย ฤชุพันธุ์ 2 ห้อง 228
14069 ขอจัดจ้งถ่ายเอสการและเข้าเล่มหลักสูตร ป.เอก

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท พอทเทอรี เคลย์ จากัด

PR0800063110054

13/11/2019

-

-

79,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนา แซ่อุง

PO0800063110001

14/11/2019

-

-

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง

15/11/2019

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอดวานซ์ เซรามิค อินดัสทรี PO0800063110002
จากัด
นางสาวสุมารี เนื่องจานงค์
PR0800063110060

15/11/2019

-

-

59,400.00

59,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี วี ไอ จากัด (มหาชน)

PO0800063110004

21/11/2019

-

-

55,000.00

55,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน อรุณวิศวกรรม

PO0800063110005

21/11/2019

-

-

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

PR0800063110069

21/11/2019

-

-

22,292.01

22,292.01 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0800063110070

21/11/2019

-

-

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุมารี เนื่องจานงค์

PO0800063110003

21/11/2019

-

-

33,490.00

33,490.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0800063110066

21/11/2019

-

-

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปิยะนันท์ มาตแม้น

PR0800063110071

21/11/2019

-

-

855.00

855.00 เฉพาะเจาะจง

นายไพรเดช สุทธิเรือง

PR0800063110072

21/11/2019

-

-

หน ้า 1198

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14070 ขอจัดจ้างซ่อมเครือ่ งถ่ายบล๊อกดูดลมอัตโนมัติ สาขา
กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย
14071 ขอเสนอจ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ ง รถตู้ นง 625ชลบุรี
เนื่องจากถึงกาหนดระยะเวลาเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ ง
กรองน้ามันเครือ่ ง และกรองอากาศ เพื่อเป็นการ
บารุงรักษาและยืดอายุการใช้งาน (เลขครุภัณฑ์
5303001010007)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
16,906.00
16,906.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นเค แพดปริน้ เตอร์ เซลล์ PR0800063110064
21/11/2019
แอนด์ เซอร์วิส จากัด (สานักงาน
ใหญ่)
3,638.00
3,638.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เวิลด์เทรด
PR0900063110009
1/11/2562
ประเทศไทย

ข้อเสนอแนะ
-

-

14072 ขอเสนอจ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ ง และซ่อมรถบัส
ปรับอากาศ 40-0770 ชลบุรี เนื่องจากถึงระยะเวลา
เปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ ง และซ่อมรถบัส เนื่องจากคลัทช์
ลืน่ เปลีย่ นท่อยางสายลมเพราะหนูกัดขาด เปลีย่ นใบ
ปัดน้าฝน (เลขครุภัณฑ์ 5203001010036)

72,902.31

72,902.31 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด

PO0900063110001

1/11/2562

-

-

14073 ขอเสนอซือ้ หมึกพิมพ์ สาหรับพิมพ์เอกสารราชการ
ต่าง ๆ ของภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์

2,990.65

2,990.65 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด

PR0900063110011

4/11/2562

-

-

14074 ขอเสนอซือ้ น้าดืม่ เพื่อให้บริการนิสิต และผูท้ ี่เข้ามา
ติดต่อภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์
14075 ขอเสนอซือ้ ชุดไส้กรองน้าดืม่ เนื่องจากเครือ่ งกรองน้า
ในห้องครัวสานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ไส้กรอง
ตัน ทาให้น้าไม่ไหล จาเป็นต้องซือ้ มาเปลีย่ นเพื่อให้ใช้
งานได้ตามปกติ

245.00

245.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านน้าดืม่ บ้านและสวน

PR0900063110012

4/11/2562

-

-

4,940.00

4,940.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวภารดี ศิริมาสกุล

PR0900063110013

4/11/2562

-

-

หน ้า 1199

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14076 ขอเสนอค่าถ่ายแบบแปลน กลุม่ อาคารK และอาคาร
QS1 เพื่อนาไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญทาการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ (Feasibility study) เพื่อเป็นทางเลือกในการ
ก่อสร้างกลุม่ อาคารคณะศึกษาศาสตร์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,275.00
3,275.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส
PR0900063110018
5/11/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

14077 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ Apple iMac
เนื่องจากฮาร์ดดิสพัง ใช้งานไม่ได้เลย เปิดเครือ่ งไม่ติด
จาเป็นต้องซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์
561500301000152)

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0900063110046

11/11/2562

-

-

14078 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งสารองไฟ เนื่องจากเก็บไฟไม่อยู่
แบตเตอรีเ่ สือ่ มสภาพ ที่ทางานมีไฟตกและไฟดับบ่อย
จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์
581500801000348)

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0900063110043

11/11/2562

-

-

14079 ขอเสนอซือ้ น้าดืม่ สาหรับให้บริการนิสิต และผูท้ ี่มา
ติดต่องานบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
14080 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ แอร์ห้องคณบดี สวิง
เปิดปิดไม่ทางาน, แอร์ศูนย์อาหารมอเตอร์คอยล์เย็น
ชารุด ทาให้ไม่สามารถหมุนอากาศออกมาได้
จาเป็นต้องซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ

245.00

245.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0900063110051

12/11/2562

-

-

8,955.90

8,955.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900063110049

12/11/2562

-

-

14081 ขอเสนอซือ้ หลอดไฟ หลอดตะเกียบ เนื่องจากห้อง
สโมสรบุคลากรชั้น1 ห้องประชุม 203, 206 หลอดไฟ
เสีย ทาให้ห้องไม่สว่าง จาเป็นต้องซือ้ มาเปลีย่ นให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ

1,140.00

1,140.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านประโยชน์การไฟฟ้า

PR0900063110048

12/11/2562

-

-

14082 ขอเสนอซือ้ หมึกพิมพ์ สาหรับพิมพ์เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนให้แก่นิสิตและเอกสารราชการต่าง ๆ ใน
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

9,700.00

9,700.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0900063110050

12/11/2562

-

-

หน ้า 1200

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14083 ขอเสนอจ้างเปลีย่ นสายน้ามันเบนซิลและคอมไดชาร์ท
สายพาน รถตู้ นง625ชลบุรี เนื่องจากสตาร์ทไม่ติด มีไฟ
โชว์ที่หน้าปัดรถ ตรวจสอบพบสายน้ามันชารุด ฉีกขาด,
คอมไดชาร์จและสายพานเสือ่ มสภาพ (เลข
5303001010007)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
11,759.30
11,759.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เวิลด์เทรด
PR0900063110062
18/11/2562
ประเทศไทย

ข้อเสนอแนะ
-

14084 ขอเสนอซือ้ โปรแกรม Acrobat Pro DC เพื่อสาหรับ
สร้างไฟล์ แก้ไขไฟล์ อ่านไฟล์ การแปลงไฟล์ และจัด
ไฟล์ให้อยูใ่ นรูปแบบของไฟล์นามสกุล PDF สาหรับการ
จัดทารายงานประจาปี เอกสารแผนยุทธศาสตร์ และ
เอกสารอื่น ๆของฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ

16,692.00

16,692.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ ดิจิเทค จากัด

PR0900063110065

19/11/2562

-

-

14085 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร เพื่อสาเนาเอกสาร
ต่างๆ ของสานักงานคณบดีและเอกสารประกอบการ
สอนของภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์
14086 ขอเสนอจ้างทาป้ายติดหน้าห้องอาจารย์ และโต๊ะ
ทางานอาจารย์ เนื่องจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือ
ตรี ดร.อุทิศ บารุงชีพ มีการเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ
จาเป็นต้องทาป้ายชื่อใหม่

11,556.00

11,556.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR0900063110071

20/11/2562

-

-

428.00

428.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

PR0900063110073

21/11/2562

-

-

14087 ขอเสนอซือ้ Harddisk SSD สาหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ
ของคอมพิวเตอร์ เนื่องจากของเดิมเก่ามีอาการ Bad
sector จาเป็นต้องซือ้ เพื่อมาทดแทนของเดิมเพื่อให้ใช้
งานได้ตามปกติ

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0900063110076

22/11/2562

-

-

14088 ขอเสนอซือ้ หมึกพิมพ์ HP เพื่อใช้พิมพ์เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และเอกสารราชการต่าง ๆ
ของภาควิชานวัตกรรมและเทคโนฯ คณะศึกษาศาสตร์

5,800.00

5,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0900063110074

22/11/2562

-

-

หน ้า 1201

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14089 ขอเสนอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ เพื่อใช้พิมพ์เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และเอกสารราชการต่าง ๆ
ของภาควิชาวิจัยฯ คณะศึกษาศาสตร์
14090 ขออนุมัติจ้างทากระดาษคาตอบ สาหรับใช้ในการ
ทดสอบความรูข้ องนิสิตในการเรียนการสอนของ
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
14091 ขอเสนอซือ้ หน่วยความจา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เก็บข้อมูลของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ภาควิชาการ
อาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม
14092 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์ สาหรับใช้พิมพ์เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และเอกสาราชการต่าง ๆ
ของภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม
14093 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึก สาหรับบริษัท เจนโก้ ที่
อานวยความสะดวกให้นิสิตภาควิชาอนามัยสิง่ แวดล้อม
ศึกษาดูงาน
14094 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ๋อมแซมชุดภาคจ่ายไฟ เครือ่ งขยาย
เสียง
14095 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปรับปรุงห้องเรียน 206
14096 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารของโครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขและอนามัยสิง่ แวดล้อม
14097 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์
เดือน พ.ย 2562
14098 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์ในการเข้า
ร่วมประชุม ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ใน
วันที่ 6 พ.ย 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,200.00
3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
PR0900063110075
22/11/2562
-

37,717.50

37,717.50 เฉพาะเจาะจง

7,450.00

ข้อเสนอแนะ
-

ร้านชลบุรีการพิมพ์

PR0900063110089

26/11/2562

-

-

7,450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0900063110116

28/11/2562

-

-

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส

PR0900063110115

28/11/2562

-

-

150.00

150.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1000063110004

1/11/2019

-

-

4,066.00

4,066.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR1000063110005

1/11/2019

-

-

67,400.00
2,000.00

67,400.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008
ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000063110002
PR1000063110003

1/11/2019
1/11/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR1000063110001

1/11/2019

-

-

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายนพดล เจาเบ

PR1000063110006

4/11/2019

-

-

หน ้า 1202

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14099 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกให้แก่คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ม.นเรศวรหน่วยงานที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ใน
วันที่ 18 พ.ย 2562
14100 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายวิชา
71356759
14101 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์เข้าร่วมพิธี
เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติและร่วมงานเลีย้ ง
รับรอง ในวันที่ 21 พ.ย 2562
14102 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 70021759
ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาทางสาธารณสุข

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมานัด ชินเชษฐ
PR1000063110028
11/11/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

2,760.00

2,760.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000063110030

14/11/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา

PR1000063110031

18/11/2019

-

-

340.00

340.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PR1000063110038

20/11/2019

-

-

90,000.00

79,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO1200063110001

4/11/2019

-

-

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

PR1200063110004

6/11/2019

-

-

8,729.99

8,729.99 เฉพาะเจาะจง

PR1200063110003

6/11/2019

-

-

14106 จัดซือ้ น้าดืม่ จานวน 120 ถัง

4,200.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง

PR1200063110005

8/11/2019

-

-

14107 จัดซือ้ สายสัญญาณ HDMI 3 เมตร จานวน 3 เส้น

1,350.00

1,350.00 เฉพาะเจาะจง

PR1200063110006

8/11/2019

-

-

10,111.50

10,111.50 เฉพาะเจาะจง

PO1200063110002

14/11/2019

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงฯ 79,000.00 บาท
ร้าน อรุณวิศวกรรม
ราคา
ที่ตกลงฯ 2,675.00 บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงฯ 8,729.99 บาท
ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน
ราคาที่ตกลงฯ 4,200.00 บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงฯ 1,350.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ชัยพัฒน์ ศิลป์และ
โฆษณา ราคาที่ตกลงฯ 10,111.50
บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงฯ 4,500.00 บาท

PR1200063110032

18/11/2019

-

-

14103 จัดซือ้ เครือ่ งตรวจเช็คคุณภาพสายเคเบิ้น จานวน 1
เครือ่ ง
14104 จัดจ้างซ่อมประตูกระจกห้องประชุม 1 อาคาร KB
จานวน 1 งาน
14105 จัดชื้อถังต้มน้าไฟฟ้า ดิจิตอล 14 ลิตร จานวน 1 ใบ

14108 จัดจ้างทาป้ายฯ จานวน 3 รายการ และจัดทาสติกเกอร์
จานวน 41รายการ
14109 จัดซือ้ Harddisk Seagate 1TB 7200 rpm 3.5''
Internal จานวน 3 อัน

หน ้า 1203

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14110 จัดจ้างซ่อมรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จานวน 1 คัน

14111 จัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 6 รายการ
14112 จัดซือ้ Harddisk SSD ขนาด 2.5'' ความจุ 1TB จานวน
2 ตัว
14113 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็คเครือ่ งปรับอากาศ จานวน
7 เครือ่ ง
14114 จัดจ้างซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ Notebook Dell
Latitude E5540 หมายเลขครุภัณฑ์ BUCC
581500302000094 จานวน 1 เครือ่ ง
14115 จัดซือ้ Harddisk Seagate 1TB 7200 rpm 3.5”
Intermal จานวน 1 อัน
14116 จัดซือ้ กล้องถ่ายภาพ จานวน 1 ตัว
14117 ซือ้ วัสดุเชื้อเพลิงวีเพาเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95
14118 ซือ้ หมึกพิมพ์ 83 เอ
14119 จ้างปรับปรุงห้องโถงชั้น1 สานักบริการวิชาการจานวน
1 งาน
14120 ซือ้ ป้ายสติก๊ เกอร์
14121 จ้างทาผ้าม่าน 2 ชุด
14122 ตูเ้ ก็บเอกสารไม้จานวน 2 ตู้

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
46,545.00
46,545.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ตัม้ ออโต้ ซาวด์ PO1200063110003 18/11/2019
พระราม 2 ราคาที่ตกลงฯ 46,545.00
บาท
5,973.34
5,973.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR1200063110034
19/11/2019
ราคาที่ตกลงฯ 5,973.34 บาท
7,380.00
7,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุป๊
PR1200063110035
20/11/2019
จากัด ราคาที่ตกลงฯ 7,380.00 บาท
8,827.00

8,827.00 เฉพาะเจาะจง

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

19,900.00

19,900.00 เฉพาะเจาะจง

400.00

ข้อเสนอแนะ
-

-

นิวทาวน์ เทคนิค ราคาที่ตกลงฯ
8,827.00 บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่เสนอ 10,500.00 บาท

PR1200063110045

22/11/2019

-

-

PO1200063110004

25/11/2019

-

-

PR1200063110047

29/11/2019

-

-

PO1200063110005

29/11/2019

-

-

400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงฯ 1,500.00 บาท
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงฯ 19,900.00 บาท
ใบสาคัญค้างจ่าย

PR1300063110001

1/11/2019

-

-

2,000.00
50,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง
50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
นางรัศมี กันยาวงค์

PR1300063110029
PR1300063110030

8/11/2019
8/11/2019

-

-

400.00
8,420.00

400.00 เฉพาะเจาะจง
8,420.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย
ร้านรักบ้าน

PR1300063110027
PR1300063110032

8/11/2019
11/11/2019

-

-

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านตะวันออกเฟอร์นิเจอร์

PR1300063110031

11/11/2019

-

-
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14123 ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสารเอ 4
14124 ซือ้ เครือ่ งพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังส์ชั่น ขาว-ดา จานวน 2
เครือ่ ง
14125 ซือ้ เครือ่ งพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น LED ขาวดา จานวน 1 เครือ่ ง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,800.00
1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
PR1300063110045
12/11/2019
จากัด
9,800.00
9,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR1300063110044
12/11/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

24,900.00

24,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1300063110043

12/11/2019

-

-

14126 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 79 เอ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1300063110051

14/11/2019

-

-

14127 จ้างซ่อมกล้องโอลัมปัสรุน่ E-M10 Mark II

4,600.00

4,600.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บิ๊กคาเมร่าฯ

PR1300063110052

14/11/2019

-

-

14128 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 85 เอ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1300063110070

20/11/2019

-

-

14129 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 17 เอ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1300063110078

25/11/2019

-

-

14130 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล
14131 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร
14132 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเปลีย่ นเบาะหนังเก้าอี้โซฟา

13,910.00
1,000.00
6,500.00

13,910.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
6,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มติชน จากัด(มหาชน)
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย
นายประสงค์ ปิ่นรัตน์สุวรรณ

PR1400063110001
PR1400063110040
PR1400063110009

1/11/2019
4/11/2019
4/11/2019

-

-

14133
14134
14135
14136
14137
14138
14139
14140
14141

17,200.00
24,000.00
1,800.00
9,095.00
1,290.00
3,300.00
9,480.00
750.00
3,550.00

17,200.00 เฉพาะเจาะจง
24,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,800.00 เฉพาะเจาะจง
9,095.00 เฉพาะเจาะจง
1,290.00 เฉพาะเจาะจง
3,300.00 เฉพาะเจาะจง
9,480.00 เฉพาะเจาะจง
750.00 เฉพาะเจาะจง
3,550.00 เฉพาะเจาะจง

นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
นายเทวิน หอมรืน่
ร้านมาลัยแกะสลัก
บ. ชินเตอร์โปรดักส์ จก.
The 24 Oclock
คุณัชญ์ กรุป๊ จก.
บ. ซีโร่ทูวัน เทรดดิง้ จก.
ไพรเวชค้าวัสดุ
บ. มาย วัน มีเดีย จก.

PR1400063110029
PR1400063110007
PR1400063110028
PR1400063110004
PR1400063110022
PR1400063110011
PR1400063110023
PR1400063110024
PR1400063110005

4/11/2019
4/11/2019
4/11/2019
4/11/2019
4/11/2019
4/11/2019
4/11/2019
4/11/2019
4/11/2019

-

-

ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมางานทาแผงกั้น
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาทาแผงบังตา
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ตัวอักษร
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ถังขยะ
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ นาฬิกา
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสงิ่ ก่อสร้าง
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสงิ่ ก่อสร้าง
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14142 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุไฟฟ้า
14143
14144
14145
14146
14147

14148
14149
14150
14151
14152
14153
14154
14155
14156
14157
14158
14159
14160
14161

ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุไฟฟ้า
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ

ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หมึกพิมพ์
ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมท่อเมนน้ารัว่
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเปลีย่ นเบาะหนัง
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หมึกพิมพ์
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หนังสือ
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมแอร์รถตู้
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างตรวจเช็คและทาความ
สะอาดพัดลมไอเย็น
14162 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสานักงาน
14163 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างล้างสีดูดฝุน่ รถตู้
14164 ขอความเห็นชอบเสนอถ่ายน้ามันเครือ่ งและเปลีย่ น
อะไหล่รถตู้

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
2,770.00
2,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า, กฤษณ์
อิเล็กทริค, ไพรเวชค้าวัสดุ
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิยนันท์ อุปนันท์
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริชัย
2,880.00
2,880.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซันชายน์ บุ๊ค จก.
5,600.00
5,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. ครีเอชั่น ฟอร์คิดส์ จก.
5,879.00
5,879.00 เฉพาะเจาะจง บ. มีดีส์ คอนเทนท์ จก., บ. ดี บุ๊คส์
กรุป๊ จก., บ. กรุฟ๊ พับลิชชิ่ง จก.
7,105.00
8,051.00
8,973.00
9,963.00
15,531.20
18,395.55
9,800.00
4,100.00
1,000.00
18,000.00
5,000.00
8,400.60
3,860.00
8,560.00

7,105.00 เฉพาะเจาะจง
8,051.00 เฉพาะเจาะจง
8,973.00 เฉพาะเจาะจง
9,963.00 เฉพาะเจาะจง
15,531.20 เฉพาะเจาะจง
18,395.55 เฉพาะเจาะจง
9,800.00 เฉพาะเจาะจง
4,100.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
18,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
8,400.60 เฉพาะเจาะจง
3,860.00 เฉพาะเจาะจง
8,560.00 เฉพาะเจาะจง

9,000.00
440.00
6,206.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
440.00 เฉพาะเจาะจง
6,206.00 เฉพาะเจาะจง

บ. สถาพรบุ๊คส์ จก.
สานักพิมพ์แสงดาว, นานมีบุ๊คส์
บ. งานดี จากัด
บ. อมรินทร์บุ๊คส์ จก.
ไทยควอลิตบี้ ุ๊คส์
โกลเด้นบุ๊ค
กิตติพาณิชย์
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
นายประสงค์ ปิ่นรัตน์สุวรรณ
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
บริษัท เคล็ดไทย จากัด
ฉัตรชัยออโต้แอร์, ร้านวีทีไฮเทค
บริษัท สยามรุง่ เรืองเอ็นเตอร์ไพร์ส
จากัด
กิตติพาณิชย์
รักษ์คาร์แคร์ 2
ส.อารยยางยนต์

หน ้า 1206

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR1400063110012
4/11/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR1400063110025
PR1400063110039
PR1400063110035
PR1400063110036
PR1400063110017

4/11/2019
4/11/2019
4/11/2019
4/11/2019
4/11/2019

-

-

PR1400063110016
PR1400063110014
PR1400063110015
PR1400063110021
PR1400063110037
PR1400063110032
PR1400063110031
PR1400063110013
PR1400063110006
PR1400063110010
PR1400063110042
PR1400063110045
PR1400063110054
PR1400063110050

4/11/2019
4/11/2019
4/11/2019
4/11/2019
4/11/2019
4/11/2019
4/11/2019
4/11/2019
4/11/2019
4/11/2019
5/11/2019
6/11/2019
7/11/2019
7/11/2019

-

-

PR1400063110055
PR1400063110052
PR1400063110053

7/11/2019
7/11/2019
7/11/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
14165
14166
14167
14168
14169

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ เบาะนั่ง
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมางานซ่อมแซมน้ารัว่
ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมางานทาสี
ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์

14170 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
7,200.00
7,200.00 เฉพาะเจาะจง
48,980.00
48,980.00 เฉพาะเจาะจง
250.00
250.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง
8,500.00
8,500.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
นายประสงค์ ปิ่นรัตน์สุวรรณ
นายสุจี แก้วคา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR1400063110049
7/11/2019
PR1400063110056
7/11/2019
PR1400063110057
7/11/2019
PR1400063110058
7/11/2019
PR1400063110070
11/11/2019
-

ข้อเสนอแนะ

ฟ้าใส

PR1400063110063

11/11/2019

-

-

นายอภินนท์ ยัง่ ยืน

PR1400063110071

11/11/2019

-

-

-

9,700.00

9,700.00 เฉพาะเจาะจง

49,900.00

49,900.00 เฉพาะเจาะจง

7,750.00

7,750.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ชินเตอร์โปรดักส์ จก.

PR1400063110072

11/11/2019

-

-

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

นายบรรชา โคตรศรีเมือง

PR1400063110067

11/11/2019

-

-

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไวเซิร์ฟ เทคโนโลยีส์ จากัด

PR1400063110073

11/11/2019

-

-

630.00

630.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ปิยนันท์ อุปนันท์

PR1400063110068

11/11/2019

-

-

960.00

960.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เดย์ โพเอทส์ จก.

PR1400063110065

11/11/2019

-

-

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

พี. เอ็น. จี. วัสดุครุภัณฑ์

PR1400063110064

11/11/2019

-

-

14178 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเปลีย่ นเบาะนั่งเก้าอี้

21,600.00

21,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายประสงค์ ปิ่นรัตน์สุวรรณ

PR1400063110069

11/11/2019

-

-

14179 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างปรับปรุงห้องศึกษาเดีย่ ว

45,680.00

45,680.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวเพลินพิศ สุขไสยาตร์

PR1400063110079

12/11/2019

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ก้วยฮงเส็ง, นายไพบูลย์ โกวิทพิทพงศ์ PR1400063110076

12/11/2019

-

-

14171 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาทาห้องคาราโอเกะ
14172 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ถังขยะ
14173 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างลับใบมีด
14174 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างตรวจสอบและเปลีย่ นแปลง
อุปกรณ์ประตูทางเข้าอัตโนมัติ
14175 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หูฟัง
14176 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกนิตยสาร
14177 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสานักงาน

14180 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ผ้าฝ้าย

หน ้า 1207

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14181 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างปรับปรุงระเบียงชั้น 3

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
49,000.00
49,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกรรณิกา อินทรชื่น
PR1400063110078
12/11/2019
-

14182 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างตกแต่งผนัง

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง

14183 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ กระดาษปก

9,450.00

14184 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ เครือ่ งโทรศัพท์

ข้อเสนอแนะ
-

นายบุญช่วย โนนทิง

PR1400063110077

12/11/2019

-

-

9,450.00 เฉพาะเจาะจง

ไทยสงวน

PR1400063110075

12/11/2019

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ซีโอแอล จก. (มหาชน)

PR1400063110086

13/11/2019

-

-

14185 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ โปสเตอร์สแตนด์

13,268.00

13,268.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีพีเอ็ม มาร์ท

PR1400063110082

13/11/2019

-

-

14186 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างตกแต่งห้องประชุม

99,000.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ขณิฐสรณ์ วิจิตกาญจนันท์

PR1400063110080

13/11/2019

-

-

9,810.00

9,810.00 เฉพาะเจาะจง

กิตติพาณิชย์

PR1400063110088

13/11/2019

-

-

14188 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ เครือ่ งพิมพ์ชนิด Dot Matrix
Printer แบบแคร่สนั้
14189 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างตกแต่งห้องกลุม่

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1400063110085

13/11/2019

-

-

99,500.00

99,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายบรรเจิด สุธรรม

PR1400063110081

13/11/2019

-

-

14190 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ เครือ่ งพิมพ์บัตร PVC แบบ
อิงค์เจ็ทสี และเครือ่ งตัดสติก๊ เกอร์
14191 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเปลีย่ นโช๊คอัพบานสวิง

29,000.00

29,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1400063110083

13/11/2019

-

-

8,200.00

8,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ

PR1400063110101

22/11/2019

-

-

6,200.00

6,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1400063110102

25/11/2019

-

-

24,540.00

24,540.00 เฉพาะเจาะจง

นายบุญเสริม เชียงกาขันธ์

PR1400063110103

25/11/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ม.ขอนแก่น
หน ้า 1208

PR1400063110116

26/11/2019

-

-

14187 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ กระดาษชาระ

14192 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หมึกพิมพ์
14193 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเช็คและซ่อมระบบไฟฟ้า
14194 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14195 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
350.00
350.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
PR1400063110115
26/11/2019
-

14196 ขอความเห็นชอบเสนอต่ออายุสมาชิกวารสาร

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง

14197 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเครือ่ งสารองไฟฟ้า

2,600.00

ข้อเสนอแนะ
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PR1400063110114

26/11/2019

-

-

2,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1400063110123

26/11/2019

-

-

17,013.00

17,013.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ท็อป เอ.วี. ซิสเท็ม จากัด

PR1400063110110

26/11/2019

-

-

14199 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หมึกเครือ่ งโทรสาร

1,550.00

1,550.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1400063110122

26/11/2019

-

-

14200 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR1400063110106

26/11/2019

-

-

14201 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หมึกพิมพ์

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1400063110111

26/11/2019

-

-

14,400.00

14,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1400063110121

26/11/2019

-

-

14203 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุไฟฟ้า

5,460.00

5,460.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ปิยนันท์ อุปนันท์

PR1400063110107

26/11/2019

-

-

14204 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุไฟฟ้า

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.

PR1400063110109

26/11/2019

-

-

14205 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสงิ่ ก่อสร้าง

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

บ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ จก. (มหาชน) PR1400063110113

26/11/2019

-

-

14206 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสงิ่ ก่อสร้าง

2,291.00

2,291.00 เฉพาะเจาะจง

ไพรเวชค้าวัสดุ

PR1400063110124

26/11/2019

-

-

14207 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ที่พ่นสเปรย์ปรับอากาศ

4,005.00

4,005.00 เฉพาะเจาะจง

นายไพโรจน์ ดาวเรือง

PR1400063110105

26/11/2019

-

-

190.00

190.00 เฉพาะเจาะจง

บ. บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จก.

PR1400063110120

26/11/2019

-

-

14198 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หูฟังไร้สาย

14202 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ สิทธิใ์ ช้งานบริการ Netflix

14208 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ กระดาษการ์ด

หน ้า 1209

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14209 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเปลีย่ นกระจกฝ้า
14210 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างติดตัง้ ตัวอักษร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
800.00
800.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
PR1400063110119
26/11/2019
3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

23,272.50

23,272.50 เฉพาะเจาะจง

3,499.38

3,499.38 เฉพาะเจาะจง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

85,600.00

85,600.00 เฉพาะเจาะจง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

720.00

14217 ขออนุมัติค่าจ้างถ่ายเอกสารตารา วิชานโยบายการเงิน
การคลัง รหัสวิชา36064060 จานวน 23 ชุด
14218 ขออนุมัติค่าจ้างถ่ายเอกสารตารา วิชานโยบายการเงิน
การคลัง รหัสวิชา 36051860 จานวน 40 ชุด

ข้อเสนอแนะ
-

นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR1400063110118

26/11/2019

-

-

บริษัท เปี๊ยกแอร์ 2005 จากัด

PR1400063110125

26/11/2019

-

-

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด

PR1500063110004

1/11/2562

-

-

PR1500063110005

1/11/2562

-

-

PO1500063110001

4/11/2562

-

-

นายสิทธิศักดิ์ สิงห์งาม

PR1500063110032

11/11/2562

-

-

720.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR1500063110035

13/11/2562

-

-

3,680.00

3,680.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR1500063110034

13/11/2562

-

-

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR1500063110037

14/11/2562

-

-

14219 ขออนุมัติซอื้ โถเบญจรงค์

720.00

720.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600063110007

4/11/2019

-

-

14220 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ แพ็ค

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600063110035

12/11/2019

-

-

14211 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ
14212 ขออนุมัติค่าเข่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร เดือนตุลาคม2562
โดยคิดการใช้งานจริง
14213 ขออนุมัติเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร เดือน พ.ย. 62 โดยคิด
การใช้ตามจริง
14214 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการบารุงรักษาและแก้ไขลิฟต์
โดยสาร ประจาปีงบประมาณ2563 ตัง้ แต่วันที่ 1 ต.ค.
2562ถึง30 ก.ย. 2563
14215 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาทาความสะอาดเดือน ต.ค. 2562
งบประมาณปี2563
14216 ขออนุมัติค่าจ้างถ่ายเอกสารตารา วิชาการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ รหัสวิชา36064560 จานวน 6 ชุด

หน ้า 1210

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14221 ค่าจ้างเหมาบริการรถบัส โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
พื้นฐานสาหรับคนประจาเรือ ปีการศึกษา 2562 วันทื่
18 -28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
14222 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ แพ็ค

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์
PR1600063110046
15/11/2019
-

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

15,500.00

15,500.00 เฉพาะเจาะจง

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

14225 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 7 รายการ

1,705.00

14226 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 11 รายการ

ข้อเสนอแนะ
-

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600063110026

25/11/2019

-

-

บริษัท แอนดา กรุป๊ จากัด

PR1600063110049

25/11/2019

-

-

นายสาเริง นกน้อย

PR1600063110051

26/11/2019

-

-

1,705.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR1600063110057

28/11/2019

-

-

9,250.00

9,250.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR1600063110056

28/11/2019

-

-

14227 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มงานวิจัย

5,670.00

5,670.00 เฉพาะเจาะจง

นางบุญญรัตน์ ตุน่ มะโรง

PR1700063110011

12/11/2019

-

-

14228 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มงานวิจัย

10,650.00

10,650.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส

PR1700063110012

12/11/2019

-

-

14229 ขออนุมัติเสนอซือ้ พวงมาลัยดอกไม้

160.00

160.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์

PR1700063110025

22/11/2019

-

-

14230 ขออนุมัติเสนอซือ้ ตลับหมึกโทนเนอร์

5,259.99

5,259.99 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR1700063110033

28/11/2019

-

-

60,071.41

60,071.41 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ประกอบทรัพย์
คลีน เซอร์วิส

PO1700063110001

29/11/2019

-

-

14223 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบอร์ดนิทรรศการเคลือ่ นที่
โครงการสัมมนาวิชาการในรายวิชาสหกิจศึกษาภาค
เรียนที่1 ปีการศึกษา2562
14224 ขออนุมัติซอื้ ต้นลีลาวดี

14231 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมาทาความสะอาด

หน ้า 1211

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14232 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค ภาคต้น ปี
การศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
14233 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน
10/2563
14234 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ (โครงการ ''รายวิชาร
85349259 โครงงานเฉพาะเรือ่ ง'' ประจาปีการศึกษา
2562)
14235 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ (โครงการ ''รายวิชาร
85349259 โครงงานเฉพาะเรือ่ ง'' ประจาปีการศึกษา
2562)
14236 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ(โครงการฝึกภาคปฏิบัติ
รายวิชา 85335159 กลุม่ กีฬายิงเป้า)
14237 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค ภาคต้น ปี
การศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
14238 ขออนุมัติจัดซือ้ ขนมของรางวัล(โครงการแข่งขันกีฬาสี
Sport Science Game ''SPORTMANSHIP'' ประจาปี
การศึกษา 2562)
14239 ขออนุมัติจ้างจัดทาป้ายการแข่งขัน (โครงการแข่งขัน
กีฬาสี Sport Science Game ''SPORTMANSHIP''
ประจาปีการศึกษา 2562)
14240 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค ภาคต้น ปี
การศึกษา 2562
14241 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณ์ (ชุดที่ 3) (โครงการ
ค่ายอาสาพัฒนาสังคม '' BUU Sport Science Care''
ครัง้ ที่ 4 ประจาปี 2562)
14242 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณ์ (ชุดที่ 2) (โครงการ
ค่ายอาสาพัฒนาสังคม '' BUU Sport Science Care''
ครัง้ ที่ 4 ประจาปี 2562)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
809.55
809.55 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 809.55 PR1800063110007
1/11/2019
บาท
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
PR1800063110008
1/11/2019
เสนอราคา 400 บาท
1,960.00
1,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสอาดพานิช/เสนอราคา 1,960 PR1800063110013
12/11/2019
บาท

ข้อเสนอแนะ
-

2,708.00

2,708.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด/
เสนอราคา 2,708 บาท

PR1800063110012

12/11/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR1800063110014

12/11/2019

-

-

5,062.95

5,062.95 เฉพาะเจาะจง

PR1800063110015

13/11/2019

-

-

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายวรกาญจน์ ดารงเจริญ/เสนอ
ราคา 2,000 บาท
บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา
5,062.95
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)/เสนอราคา 3,119 บาท

PR1800063110020

13/11/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน PP Sign Maker & Solution/
เสนอราคา 2,500 บาท

PR1800063110018

13/11/2019

-

-

9,958.05

9,958.05 เฉพาะเจาะจง

14/11/2019

-

-

1,630.00

1,630.00 เฉพาะเจาะจง

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา
PR1800063110025
9,958.05
ร้านช่างหล่อเฟอร์นิเจอร์/เสนอราคา PR1800063110030
1,630 บาท

18/11/2019

-

-

9,928.00

9,928.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด PR1800063110029
(มหาชน)/เสนอราคา 9,536 บาท

18/11/2019

-

-

หน ้า 1212

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14243 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณ์ (ชุดที่ 1) (โครงการ
ค่ายอาสาพัฒนาสังคม '' BUU Sport Science Care''
ครัง้ ที่ 4 ประจาปี 2562)
14244 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณ์ (ชุดที่ 4) (โครงการ
ค่ายอาสาพัฒนาสังคม '' BUU Sport Science Care''
ครัง้ ที่ 4 ประจาปี 2562)
14245 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการค่ายอาสา
พัฒนาสังคม '' BUU Sport Science Care'' ครัง้ ที่ 4
ประจาปี 2562)
14246 ขออนุมัติจ้างจัดทาเอกสารประกอบการนาเสนอ (Book
of Abstract) (โครงการการนาเสนอผลการศึกษา
โครงงานเฉพาะเรือ่ งทางวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
และการกีฬาประจาปีการศึกษา 2562)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,292.00
4,292.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
PR1800063110028
18/11/2019
(มหาชน)/เสนอราคา 4,252 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไม้เมือง การ์เด้น/เสนอราคา
1,200 บาท

PR1800063110031

18/11/2019

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายลือชา สมวิทย์/เสนอราคา 7,000 PR1800063110027
บาท

18/11/2019

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายคาสวย โคตรศรีเมือง/เสนอราคา PR1800063110032
4,500 บาท

20/11/2019

-

-

14247 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 31
ตุลาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งอาจารย์ที่ปรึกษามาร่วม
ดาเนินการสอบปัญหาพิเศษนิสิตคณะเทคโนโลยีทาง
ทะเล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลม.บูรพา จ.ชลบุรี

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2100063100034

1/11/2019

-

-

14248 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 2 รายการ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเทคนิคโมเลกุล และ
วิชาปัญหาพิเศษ
14249 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 1 รายการ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเทคนิคโมเลกุล และ
วิชาปัญหาพิเศษ
14250 ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา จานวน 14
รายการ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการของคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

11,170.80

11,170.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิบไทย จากัด

PR2100063110002

5/11/2019

-

-

3,424.00

3,424.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จากัด PR2100063110001

5/11/2019

-

-

1,150.00

1,150.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านป้าเต๋าซีฟู๊ด และร้านตะวัน

12/11/2019

-

-

หน ้า 1213

PR2100063110017

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14251 ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์ จานวน 9 รายการ เพื่อใช้
ในการสนับสนุนการทาปัญหาพิเศษของนิสิตคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล
14252 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้
พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครือ่ ง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
25,968.90
25,968.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จากัด
PR2100063110016
12/11/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

64,000.00

64,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายรุง่ โรจน์ หวังศิริ

PR2100063110018

14/11/2019

-

-

14253 ขออนุมัติจ้างเดินท่อน้ายาเครือ่ งปรับอากาศ และติดตัง้
Timer เพื่อติดตัง้ ที่ห้องพักอาจารย์และห้องพักนิสิต
ปริญญาโทคณะเทคโนโลยีทางทะเล
14254 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสาหรับจัดนิทรรศการในงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2562

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายรุง่ โรจน์ หวังศิริ

PR2100063110019

14/11/2019

-

-

8,800.00

8,800.00 เฉพาะเจาะจง

บ้านช็อกโกแลต เบเกอรี่,ร้านช่างนิ่ม PR2100063110026
การไฟฟ้า,
ร้านเอ เครือ่ งครัว, ร้านไอปริน๊ ท์ ,
ร้านอิงค์ 2554, บริษัท สยามโกลบอล
เฮาส์ จากัด (มหาชน) ห้างหุ้นส่วน
จากัด ฟูลฟิล แอนด์ ซัพพลาย ,บริษัท
อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์
จากัด

20/11/2019

-

-

14255 ขออนุมัติซอื้ พันธุไ์ ม้น้า จานวน 15 รายการ เพื่อใช้ใน
การสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาพันธุไ์ ม้น้าเศรษฐกิจ

550.00

550.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านฟาร์มไม้น้าภูเก็ต

PR2100063110032

28/11/2019

-

-

14256 ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์ จานวน 3 รายการ เพื่อใช้
ในการสนับสนุนการทาปัญหาพิเศษ
14257 ขออนุมัติซอื้ หมึกพิมพ์เครือ่ งปริน้ เตอร์ จานวน 2
รายการมัตเพื
นการเรี3 ยรายการ
นการสอนของ
14258 ขออนุ
ิซอื้ ่อวัใช้สดุในการสนั
การศึกษาบสนุ
จานวน
เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์

9,394.60

9,394.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จากัด

PR2100063110033

29/11/2019

-

-

21,080.00
5,189.50

21,080.00 เฉพาะเจาะจง
5,189.50 เฉพาะเจาะจง

ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด
บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์)
จากัด

PR2200063100055
PR2200063100047

1/11/2019
1/11/2019

-

-

หน ้า 1214

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14259 ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์การเชียร์จานวน 4 รายการ เพื่อ
นามาใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬาและสันทนาการของ
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
14260 ขออนุมัติซอื้ วัสดุการศึกษา จานวน 14 รายการ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์
14261 ขออนุมัติซอื้ Adapter จานวน 1 ชิ้น เนื่องจาก
Adapter ของเครือ่ งชั่งน้าหนักชารุดไม่สามารถใช้งานได้

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,220.00
4,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฮาวาย
PR2200063100045
1/11/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

3,205.00

3,205.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จากัด PR2200063110029

11/11/2019

-

-

1,712.00

1,712.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จากัด

PR2200063110044

15/11/2019

-

-

14262 ขออนุมัติซอื้ แบตเตอรี่ 7.2 แอมป์ 12 โวลต์ จานวน 18
ใบ เนื่องจากแบตเตอรีเ่ สือ่ มสภาพ หรือหมดอายุการใช้
งาน จึงมีความจาเป็นต้องเปลีย่ นแบตเตอรี่

14,220.00

14,220.00 เฉพาะเจาะจง

คลินิก คอม โดย เนส

PR2200063110043

15/11/2019

-

-

14263 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึกสาหรับหน่วยงาน จานวน 2
หน่วยงาน เพื่อเป็นของที่ระลึกในโครงการสหกิจศึกษา
นานาชาติกับมหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจว
สาธารณรัฐประชาชนจีน ครัง้ ที่ 3

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

วิสหกิจชุมชนกลุม่ เสือ่ บ้านท่าแฉลบ

PR2200063110041

15/11/2019

-

-

14264 ขออนุมัติซอื้ สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 14
รายการ เพื่อใข้ในวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร
14265 ขออนุมัติจ้างติดฟิล์มกรองแสง 80 % เพื่อสาหรับกรอง
แสงลดความร้อนห้องเพาะเลีย้ งถังเช่า
14266 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 24
พฤศจิกายน 2562 เพื่อรับส่งบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เดินทางไปสนามบิน
สุวรรณภูมิเพื่อเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

14,760.65

14,760.65 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จากัด

PR2200063110052

22/11/2019

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์

PR2200063110049

22/11/2019

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมมิตร เจริญพร

PR2200063110053

22/11/2019

-

-

หน ้า 1215

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14267 ขออนุมัติจ้างสาเนาเอกสารและเข้าเล่ม +อุปกรณ์ เพื่อใช้
เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์
14268 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการสารวจความ
ต้องการศึกษาต่อด้านบริหารธุริจเพื่อพัฒนาลักสูตร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
16,861.20
16,861.20 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์
PR2200063110054
26/11/2019
-

-

-

PW630033

5/11/2019

-

-

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PW630034

5/11/2019

-

-

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PW630035

5/11/2019

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PW630038

5/11/2019

-

-

70.00

70.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR2400063110012

6/11/2019

-

-

14274 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค ภาค
เรียนที่1/2562
14275 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ 1 คัน ร่วมประชุมเพลิงบิดามารดาบุคลากรของคณะ (ดร.เนตรดาว ชัยเขต)

36,837.00

36,837.00 เฉพาะเจาะจง

นายคาสวย โคตรศรีเมือง

PR2400063110011

6/11/2019

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิง์ าม

PW630039

5/11/2019

-

-

14276 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 คัน 3 วัน
เดินทางในโครงการทัศนศึกษาเส้นทางอารยธรรมภาค
อีสาน เพื่อฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์(20-22พย62)

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ภูริตา ทราเวล

PR2400063110037

14/11/2019

-

-

อภิธรรมศพบิดา-มารดาบุคลากรของคณะ (ดร.เนตรดาว
ชัยเขต)
14271 ขออนุ
มัติจ้างเหมารถตู้ 1 คัน ลงพื้นที่ โครงการบริการ
วิชาการ โครงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพัฒนาวิถีชีวิต
มชนมEEC
อย่างยืน ้ 1 คัน สวดพระอภิธรรมศพ
14272 ชุขออนุ
ัติจ้างเหมารถตู

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านหนอนอ้วน

PR2200063110061

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นีโน่ ฟลอริส & ดีไซน์

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

2,500.00

-

27/11/2019

14269 ขออนุมัติซอื้ พวงหรีด 2 พวง แสดงความเสียใจกับการ
เสียชีวิตของบิดา-มารดาบุคลากรของคณะ (ดร.เนตร
14270 ดาว
ขออนุชัมยัตเขต)
ิจ้างเหมารถตู้ 1 คัน รดน้าศพและสวดพระ

1,500.00

ข้อเสนอแนะ

บิดา-มารดาบุคลากรของคณะ (ดร.เนตรดาว ชัยเขต)
14273 ขออนุมัติซอื้ วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ราชการ
ทะเบียน 1กช637 สาหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ราชการ
ในการติดต่อราชการรับ -ส่งเอกสาร

หน ้า 1216

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14277 ขออนุมัติซอื้ วัสดุเชื้อเพลิง น้ามันรถจักรยานยนต์
ราชการ 1 กช 637 สาหรับใช้ในราชการตามภารกิจ
ของคณะ
14278 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ถังใส 26 ถัง สาหรับบริโภคภายใน
อาคาร บริการผูม้ าติดต่อราชการ คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว
14279 ขออนุมัติซอื้ กระเป๋าผ้า 100 ใบ สาหรับใช้ในการจัด
อบรม โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมฯ : หลักสูตรการจัดงาน Event (สสปน.
หรือTCEB)(28-29พย62)
14280 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Laptop)
จานวน 2 เครือ่ ง สาหรับใช้ในโครงการCompetence
centres for the development of sustainable
tourism and innovative...(TOURIST 2017-2020)
14281 ขออนุมัติซอื้ วัสดุงานช่าง 3 รายการ สาหรับซ่อมแซม
อุปกรณ์ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการ
และการท่องเที่ยว
14282 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์(รถตู้)ของคณะ
(แบตเตอรีพ่ ร้อมเปลีย่ น 1ลูก) สาหรับใช้ทดแทน
แบตเตอรีเ่ ดิมที่เสือ่ มสภาพ รถตู้ ทะเบียน ฮท 107
14283 ขออนุมัติจ้างออกแบบและพิมพ์ Roll up พร้อมโครง 1
ชุด สาหรับใช้ในงานประชาสัมพันธ์คณะการจัดการ
และการท่องเที่ยว ในโอกาสต่าง ๆ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
80.00
80.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง
PR2400063110030
14/11/2019
-

910.00

910.00 เฉพาะเจาะจง

10,000.00

ข้อเสนอแนะ
-

นางสาวจี๊ด มณีรัตน์

PR2400063110036

14/11/2019

-

-

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านยูเนี่ยน สตาร์

PR2400063110031

14/11/2019

-

-

93,946.00

93,946.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เดชาติวงศ์ กรุป๊

PO2400063110001

15/11/2019

-

-

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

ไพรเวชค้าวัสดุ

PR2400063110038

15/11/2019

-

-

2,889.00

2,889.00 เฉพาะเจาะจง

แสงชัยอะไหล่

PR2400063110039

15/11/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

PR2400063110040

15/11/2019

-

-

หน ้า 1217

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14284 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสารอบรม 60 ชุด สาหรับใช้
ในการจัดอบรม โครงการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรม
ร่วมสถาบันการศึกษาและผูป้ ระกอบการชั้นนาของโลก
และของประเทศ:การพัฒนาหลักสูตร
E-Commerce(21พย62)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,460.00
2,460.00 เฉพาะเจาะจง นายคาสวย โคตรศรีเมือง
PR2400063110042
18/11/2019
-

14285 ขออนุมัติจ้างทาป้ายไดคัท 1 ป้าย (หน้าเวที) สาหรับใช้
ในโครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมฯ : หลักสูตรการจัดงาน Event (สสปน.
หรือTCEB) (28-29พย62)

856.00

856.00 เฉพาะเจาะจง

14286 ขออนุมัติจ้างทาป้ายไวนิล 2 ป้าย (หน้าเวทีและหน้า
ห้อง) สาหรับใช้ในโครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมฯ : หลักสูตรการจัดงาน Event
(สสปน.หรือTCEB) (28-29พย62)

1,935.00

1,935.00 เฉพาะเจาะจง

14287 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์ 3 รายการ และวัสดุ 2 รายการ
(ถังต้มน้าไฟฟ้า 1 ใบ, เครือ่ งอุ่นกาแฟ 2ใบ, คูลเลอร์น้า
1 ใบ) วัสดุ (โถกาแฟ 4ใบ, เหยือกน้า 2ใบ) โครงการ
บริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี

28,000.03

28,000.03 เฉพาะเจาะจง

14288 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอบรม (กระเป๋า 180 ใบ) สาหรับใช้ใน
โครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ความรูต้ ่อเนื่องสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี (27พย62)

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

14289 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอบรม (ปากกา 200 แท่ง) สาหรับใช้ใน
โครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ความรูต้ ่อเนื่องสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี (27พย62)

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท ชลบุรีอาร์ตมีเดีย จากัด

PR2400063110048

20/11/2019

-

-

ร้านหนึ่งศิลป์

PR2400063110049

20/11/2019

-

-

บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จากัด

PW630049

20/11/2019

-

-

ยูเนี่ยนสตาร์

PW630052

21/11/2019

-

-

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PW630053

21/11/2019

-

-

หน ้า 1218

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14290 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารอบรม (168 ชุด/เล่ม) สาหรับ
ใช้ในโครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพื่อ
พัฒนาความรูต้ ่อเนื่องสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
(27พย62)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,240.00
9,240.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฎฐ์ ภัทรโกมลเลิศ
PW630054
21/11/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

14291 ขออนุมัติซอื้ วัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อกรฝึกอบรม 17
รายการ โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมฯ : หลักสูตรการจัดงาน Event (สสปน.
หรือTCEB) (28-29พย62)

16,481.50

16,481.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.เค.เอช.คิทเช่นแวร์ จากัด

PR2400063110059

22/11/2019

-

-

14292 ขออนุมัติซอื้ วัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อการฝึกอบรม 2
รายการ โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมฯ : หลักสูตรการจัดงาน Event (สสปน.
หรือTCEB) (28-29พย62)

12,347.80

12,347.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สินศิวา จากัด

PR2400063110060

22/11/2019

-

-

14293 ขออนุมัติซอื้ วัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อการฝึกอบรม
(ของสด 17 รายการ จานวน 3ชุด) โครงการพัฒนา
หลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมฯ : หลักสูตรการ
จัดงาน Event (สสปน.หรือTCEB) (29พย62)

4,170.00

4,170.00 เฉพาะเจาะจง

นส.สุภานัน วรรัตน์

PR2400063110066

25/11/2019

-

-

14294 ขออนุมัติซอื้ วัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อการฝึกอบรม
(ของสด 17 รายการ จานวน 3ชุด) โครงการพัฒนา
หลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมฯ : หลักสูตรการ
จัดงาน Event (สสปน.หรือTCEB) (28พย62)

4,170.00

4,170.00 เฉพาะเจาะจง

นส.สุภานัน วรรัตน์

PR2400063110065

25/11/2019

-

-

14295 ขออนุมัติซอื้ วัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อการฝึกอบรม
(เครือ่ งปรุง 5 รายการ) โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมฯ : หลักสูตรการจัดงาน Event
(สสปน.หรือTCEB) (28-29พย62)

1,517.00

1,517.00 เฉพาะเจาะจง

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ. สาขาบางแสน PR2400063110067
สาขาที่ 00084

25/11/2019

-

-

หน ้า 1219

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14296 ขออนุมัติซอื้ วัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อการฝึกอบรม
(ดอกไม้สด 4 มัดเล็ก) โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมฯ : หลักสูตรการจัดงาน Event
(สสปน.หรือTCEB) (28-29พย62)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
236.00
236.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ. สาขาบางแสน PR2400063110069
25/11/2019
สาขาที่ 00084

ข้อเสนอแนะ
-

14297 ขออนุมัติซอื้ วัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ โครงการ
จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องสาหรับผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชี (27พย62)
14298 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษารถตูข้ องคณะ (ซ่อม
แอร์) ทะเบียน ฮท 107 กทม. คณะการจัดการและการ
ท่องเที่ยว
14299 ขออนุมัติจ้างทาตรายาง 8 อัน (ตรายางชื่อและ
ตาแหน่งผูบ้ ริหารของคณะ) เพื่อใช้สาหรับประทับบน
เอกสารราชการ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

1,082.00

1,082.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PW630058

25/11/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

สมคิดแอร์

PR2400063110070

26/11/2019

-

-

690.00

690.00 เฉพาะเจาะจง

แสนสุขกราฟฟิค

PR2400063110072

27/11/2019

-

-

14300 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้าดืม่
14301 ขอความเห็นชอบในการจัดหากุญแจสายยู 25 มม.

4,800.00
3,798.50

4,800.00 เฉพาะเจาะจง
3,798.50 เฉพาะเจาะจง

PR2600063110004
PR2600063110005

1/11/2562
1/11/2562

-

-

14302 ขอความเห็นชอบในการจัดหากระดาษ

35,952.00

35,952.00 เฉพาะเจาะจง

PR2600063110021

5/11/2562

-

-

14303 ขอความเห็นชอบในการจัดซือ้ วัสดุในการซ่อมอาคาร
หอพัก+อาคารวิทยาลัย
14304 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์
จานวน 1 คัน ใช้ในโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ที่
เชียงใหม่
14305 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์
14306 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ

52,724.25

52,724.25 เฉพาะเจาะจง

PR2600063110012

5/11/2562

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา
บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
จากัด
บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด อีสเทิร์น พลาเนท
อินฟอร์เมชั่น ทัวร์

PR2600063110014

6/11/2562

-

-

94,183.00
93,684.88

94,183.00 เฉพาะเจาะจง
93,684.88 เฉพาะเจาะจง

น.ส. นิภาพร แสงสว่าง
PR2600063110018
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2600063110017

7/11/2562
7/11/2562

-

-

หน ้า 1220

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14307 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ
14308 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เครือ่ งปรับอากาศ
14309 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่-งานหอพัก

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
49,192.00 49,192.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือ
PR2600063110016
7/11/2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20,758.00 20,758.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ดับบลิว เซอร์วิส
PR2600063110034
8/11/2562
8/11/2562

-

-

13,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR2600063110040

13/11/2562

-

-

3,860.00

3,860.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. นิภาพร แสงสว่าง

PR2600063110042

13/11/2562

-

-

15,660.00

15,660.00 เฉพาะเจาะจง

นางสมพงษ์ อุดมพรธนสาร

PR2600063110041

13/11/2562

-

-

14313 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับ
อากาศ ใช้ในโครงการ
14314 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสาร

14,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จากัด PR2600063110049

14/11/2562

-

-

5,265.50

5,265.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR2600063110050

14/11/2562

-

-

14315 ขอความเห็นชอบโปรแกรมสาหรับงานออกแบบ

66,618.20

66,618.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี วี ไอ จากัด (มหาชน)

PR2600063110052

14/11/2562

-

-

14316 ขอความเห็นชอบในการจัดหายาสามัญประจาบ้าน

10,459.00

8,821.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปรฟาสซิโน จากัด

PR2600063110055

18/11/2562

-

-

8,000.00

7,700.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

PR2600063110059

18/11/2562

-

-

26,000.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส PR2600063110058
จากัด
4,440.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส PR2600063110061
จากัด
6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส PR2600063110062
จากัด
หน ้า 1221

18/11/2562

-

-

18/11/2562

-

-

18/11/2562

-

-

14317 ขอความเห็นชอบในการจัดหาตูเ้ หล็ก 3 ชั้น
14318 ขอความเห็นชอบในการจัดหาตูเ้ ย็น

13,500.00

-

PR2600063110033

14311 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุและจัดจ้างย้ายของที่
หอพัก
14312 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างทาเสือ้ Buuic

840.00 เฉพาะเจาะจง

-

นางสาวนพรัตน์ ครุฑปราการ

14310 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างพิมพ์ โปสเตอร์

840.00

ข้อเสนอแนะ

14319 ขอความเห็นชอบในจัดหาเครือ่ งเคลือบบัตร

5,000.00

14320 ขอความเห็นชอบในการจัดหาดครือ่ งรับ -ส่งวิทยุสอื่ สาร

7,000.00

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14321 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมปั๊มน้าอาคาร
วิทยาลัยนานาชาติ
14322 ขอความห็นชอบในการจัดหารถเข็น

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
27,350.00 27,350.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์
PR2600063110053
18/11/2562
6,000.00

5,128.00 เฉพาะเจาะจง

14323 ขอความเห็นชอบในการจัดหาตูเ้ ก็บเอกสารบานเลือ่ น

7,800.00

7,800.00 เฉพาะเจาะจง

14324 ขอความเห็นชอบในจัดหาเครือ่ งขัดกระดาษทราย และ
เลือ่ ยจิ๊กซอร์พร้อมใบเลือ่ ย
14325 ขอความเห็นชอบในการจัดหาไมโครเวฟ

6,000.00

5,146.70 เฉพาะเจาะจง

6,000.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

14326 ขอความเห็นชอบในการจัดหาโทรโข่ง

4,000.00

3,276.00 เฉพาะเจาะจง

14327 ขอความเห็นชอบในการจัดหาโทรศัพท์

4,200.00

4,129.99 เฉพาะเจาะจง

14328 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ

95,000.00

14329 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ
14330 ขอความเห็นชอบในการจัดหาชุดโต๊ะ-เก้าอี้ ประชุม
สาหรับ 20 ที่นั่ง
14331 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเครือ่ งสาองไฟฟ้า 26
เครือ่ ง
14332 ขอความเหนชอบในการจัดหาซองจดหมายและ
สติก๊ เกอร์A4
14333 ขอความเห็นชอบในการจัดหาโต๊ะทางานเหล็ก เก้า
ทางาน เก้าอี้เอนกประสงค์ โซฟา
14334 ขอความเห็นชอบในการจัดกระเป๋าผ้าสปันปอนด์

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส PR2600063110057
จากัด
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
PR2600063110060

18/11/2562

-

-

18/11/2562

-

-

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
จากัด
บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
จากัด
บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
จากัด
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR2600063110063

18/11/2562

-

-

PR2600063110056

18/11/2562

-

-

PR2600063110064

18/11/2562

-

-

PR2600063110054

18/11/2562

-

-

95,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จากัด

PR2600063110074

20/11/2562

-

-

79,200.00

79,200.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2600063110075

20/11/2562

-

-

67,600.00

67,600.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

PR2600063110082

26/11/2562

-

-

65,000.00

63,986.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR2600063110084

26/11/2562

-

-

15,000.00

10,990.07 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) PR2600063110081

26/11/2562

-

-

81,000.00

80,300.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

PR2600063110083

26/11/2562

-

-

28,087.50

28,087.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พัชรนันท์ ซีเล็คชั่น จากัด

PR2600063110085

28/11/2562

-

-

หน ้า 1222

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14335 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
35,760.00 35,760.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ PR2600063110091
28/11/2562
-

14336 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ

1,102.50

1,102.50 เฉพาะเจาะจง

14337 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ

91,557.00

91,557.00 เฉพาะเจาะจง

14338 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารการเรียนการสอนการ
ปฏิบัติงานภายในคณะ

4,700.00

4,700.00 เฉพาะเจาะจง

14339 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทยฯ เดือนพฤศจิกายน 2562

5,000.00

-

PR2600063110089

28/11/2562

-

-

ศูนย์หนังสือ
PR2600063110090
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร้านLEEDA COPY รุง่ รัตน์ แสงสุข PR2700063110006
/ เสนอราคา 3,147.30 บาท

28/11/2562

-

-

1/11/2019

-

-

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายพินิต เผ่าจินดา/ เสนอราคา PR2700063110005
4,998 บาท

1/11/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา PR2700063110004
400 บาท

1/11/2019

-

-

14341 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการพาหนะโครงการตรวจ
ประเมินรับรองสถาบัน วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง

หกจ.แชมป์มหานครทราเวล / เสนอ PO2700063110001
ราคา 13,500 บาท

4/11/2019

-

-

14342 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมแซมบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยฯ
14343 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ในศูนย์บริการการแพทย์
แผนไทยฯ (แก๊สหุงต้ม/ลูกประคบสมุนไพรสด)

1,658.50

1,658.50 เฉพาะเจาะจง

2,340.00

2,340.00 เฉพาะเจาะจง

14344 ขออนุมัติซอื่ และเบิกเงินค่าวัสดุในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 765322 เทคโนโลยีผักและผลไม้

585.00

14345 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
รายวิชา 765421 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญชาติ

543.00

14340 ขออนุมัติเบิกค่าน้ามันรถรับส่งเอกสาร ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2562

บริษัท ซีเอ็ดบุ๊คจากัด

ข้อเสนอแนะ

PR2700063110027

20/11/2019

-

-

PR2700063110028

25/11/2019

-

-

585.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด /
เสนอราคา 1,658.50 บาท
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดชลบุรีและบูรพาแก๊ส /
เสนอราคา 2,340 บาท
ตลาดสดวัฒนานคร

PR2800063110001

4/11/2019

-

-

543.00 เฉพาะเจาะจง

ตลาดสดวัฒนานคร

PR2800063110002

4/11/2019

-

-

หน ้า 1223

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14346 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
รายวิชา 76110559
14347 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเครือ่ ง
ถ่ายเอกสาร
14348 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
650.00
650.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดสดวัฒนานคร
PR2800063110003
5/11/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

5,399.65

5,399.65 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมธานนท์ จากัด

PR2800063110004

5/11/2019

-

-

7,286.90

7,286.90 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR2800063110012

13/11/2019

-

-

14349 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางการเกษตร
14350 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เอกสารประกอบการเรียน
การสอน

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวิเชียร คาละมูล

PO2800063110001

18/11/2019

-

-

2,071.95

2,071.95 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2300063110005

4/11/2019

-

-

14351 ซือ้ เครือ่ งสารองไฟฟ้า สาหรับเครือ่ งมือวิทยาศาสตร์
จานวน 1 ชุด
14352 ซือ้ เครือ่ งดูดฝุน่ ขนาดไม่เกิน 2 ลิตร จานวน 1 เครือ่ ง

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพาเวอร์เมติค จากัด

PR2300063110008

4/11/2019

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

คลินิก คอม โดย เนส

PR2300063110009

4/11/2019

-

-

14353 ซือ้ เครือ่ งชั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดพิกัด 15
กิโลกรัม จานวน 2 เครือ่ ง
14354 ซือ้ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย จานวน 2 ชุด

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

4/11/2019

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนเทค สเกล แอนด์ อินสตรู PR2300063110007
เมนท์ จากัด
คลินิก คอม โดย เนส
PR2300063110010

4/11/2019

-

-

14355 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จานวน 25 รีม

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อมร จันทบุรี จากัด

PR2300063110030

8/11/2019

-

-

14356 ซือ้ วัสดุการศึกษา จานวน 6 รายการ

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน รจนาเจียรนัย

PR2300063110035

11/11/2019

-

-

14357 จัดซือ้ ก๊าซออกซิเจน จานวน 6 ท่อ และก๊าซไนโตรเจน
จานวน 3 ท่อ
14358 เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 18,000 บีทียู จานวน 1 ชุด

2,520.00

2,520.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวจุฬาฤดี ทองทิพย์

PR2300063110050

15/11/2019

-

-

28,600.00

28,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายรุง่ โรจน์ หวังศิริ

PR2300063100017

22/11/2019

-

-

หน ้า 1224

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14359 จัดซือ้ ถังดับเพลิง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,500.00
8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซฟตีไ้ ฟร์ ชลบุรี การดับเพลิง PR2300063100014
22/11/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

14360 คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต จานวน 1 เครือ่ ง

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

PR2300063110058

22/11/2019

-

-

14361 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน
40-0209 จบ
14362 เปลสนาม

12,125.00

12,125.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208063100025

1/11/2562

-

-

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ชัชชัยเภสัช

PR0208063100021

1/11/2562

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ชัชชัยเภสัช

PR0208063100020

1/11/2562

-

-

180.00

180.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.ฐิติพงษ์พาณิชย์

PR0208063100026

1/11/2562

-

-

14365 ตรวจเช็ครถยนต์ประจาปี เปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ ง และ
เปลีย่ นอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 40-0229 จบ

31,123.30

31,123.30 เฉพาะเจาะจง

บจก.วอลโว่ (ประเทศไทย)

PR0208063110011

6/11/2562

-

-

14366 ยาสามัญประจาห้องพยาบาล จานวน 25 รายการ
14367 จ้างเหมารถแมคโฮขนาดเล็ก PC-30 และรถดัม๊ เล็ก 4
ล้อ ดาเนินการเกลีย่ ดินและตบแต่งภูมิทัศน์ภายใน
มหาวิทยาลัยให้มีความสวยงาม
14368 จัดซือ้ วัสดุ จานวน 3 รายการ สาหรับใช้ในการตกแต่ง
การปูพื้นห้องทางานรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี
ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

17,449.00
5,400.00

17,449.00 เฉพาะเจาะจง
5,400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ชัชชัยเภสัช
นายสาเริง เลิศธัญญา

PR0208063110012
PR0208063110031

6/11/2562
11/11/2562

-

-

3,930.00

3,930.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.วรรณรัตน์วัสดุ

PR0208063110029

11/11/2562

-

-

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อมร จันทบุรี จากัด

PR0208063110030

11/11/2562

-

-

14363 เครือ่ งวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จานวน 1 เครือ่ ง
14364 ปะยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 3720 จบ

14369 จัดซือ้ เทปโฟมอะคริลิค 10 เมตร จานวน 5 ม้วน

หน ้า 1225

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14370 เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสาหรับงานกราฟฟิค จานวน
1 เครือ่ ง
14371 จัดซือ้ โคมไฟและอุปกรณ์ประกอบ จานวน 4 รายการ
14372 จ้างทาพระบรมฉายาลักษณ์ จานวน 6 รายการ
14373 จ้างซ่อมแซมเครือ่ งซักผ้าหยอดเหรียญ หมายเลข
ครุภัณฑ์ มบ.จบ.570900601000001
14374 จ้างซ่อมแซมเครือ่ งซักผ้าหยอดเหรียญ หมายเลข
ครุภัณฑ์ มบ.จบ.5409006010002
14375 จัดซือ้ คลอรีนเกล็ด 90% จานวน 5 ถัง
14376 จัดซือ้ หลอด LED 13 W แสงคูลเดย์ไลท์ จานวน 40
หลอด และ หลอดLED 13 W แสงวอร์มไลท์ จานวน
20 หลอด
14377 จ้างเหมารักษา ปรับปรุง ดูแลอาคารสถานที่และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 31
มีนาคม พ.ศ. 2563
14378 ซือ้ ชุดเครือ่ งสาอางค์แต่งหน้า สาหรับใช้ในโครงการ
พัฒนาบุคลิกภาพสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2562
14379 จ้างเหมารักษา ปรับปรุง ดูแลอาคารสถานที่และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 31
มีนาคม พ.ศ. 2563
14380 จ้างเหมาทาความสะอาดบริเวณภายนอกสระว่ายน้า
ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ.
2563

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
40,000.00
40,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอดไวซ์
PR0208063110028
11/11/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

11,944.00

11,944.00 เฉพาะเจาะจง

พลอยแสงไลท์ตงิ้

PR0208063110032

13/11/2562

-

-

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง

ชัยชัยกรอบรูป

PR0208063110046

15/11/2562

-

-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

บุญนา สิทธิวงศ์

PR0208063110047

15/11/2562

-

-

1,400.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง

บุญนา สิทธิวงศ์

PR0208063110048

15/11/2562

-

-

24,075.00

24,075.00 เฉพาะเจาะจง

15/11/2562

-

-

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท นารา เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ PR0208063110044
จากัด
นายอภิชาติ ตันชัย
PR0208063110045

15/11/2562

-

-

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายไพลิน สมหมาย

PO0208063110004

18/11/2562

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน แอร์ บิวตี้

PR0208063110057

18/11/2562

-

-

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายเดชขจร เปรมชนม์

PO0208063110001

18/11/2562

-

-

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมเดช สวัสดีมงคล

PO0208063110003

18/11/2562

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14381 จ้างเหมาทาความสะอาดบริเวณภายในสระว่ายน้า
ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ.
2563
14382 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กง
8068 จบ
14383 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข
2768 จบ
14384 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข
1987 จบ
14385 ซือ้ ปูนปรับสภาพน้า 3 ตัน สาหรับใช้ในการจัดโครงการ
จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา ณ สวนนันทนาการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
48,000.00
48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ เสงี่ยมโพธิ์
PO0208063110002 18/11/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

1,450.00

1,450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208063100024

18/11/2562

-

-

5,935.00

5,935.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208063100027

18/11/2562

-

-

6,920.00

6,920.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208063100028

18/11/2562

-

-

8,480.00

8,480.00 เฉพาะเจาะจง

สินพานิช

PR0208063110058

18/11/2562

-

-

14386 เช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร จานวน 1 เครือ่ ง สาหรับติดตัง้ ณ
ห้องงานแผนและทรัพย์สิน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
14387 เช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครือ่ ง สาหรับใช้งาน
ในห้องงานอาคารสถานที่ ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2562 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
14388 เช่าชุดเครือ่ งเสียง จานวน 1 ชุด สาหรับใช้รองรับการ
จัดโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
เครือข่ายพัฒนางานด้านบุคลากร เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

22,470.00

22,470.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปรเจกท์ แพลน จากัด

PO0208063110012

20/11/2562

-

-

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
จากัด

PO0208063110009

20/11/2562

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชัยศิริ ผลทวี

PR0208063110082

20/11/2562

-

-

14389 เช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครือ่ ง สาหรับใช้งาน
ในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัง้ แต่วันุที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
จากัด

PO0208063110013

20/11/2562

-

-
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14390 เช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครือ่ ง สาหรับใช้งาน
ในงานการเจ้าหน้าที่ ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
14391 เช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 5 เครือ่ ง สาหรับใช้งาน
ในห้องบรรยาย S208, S304, S305, S505, S506
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ประจาเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,100.00
2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
PO0208063110010 20/11/2562
จากัด

ข้อเสนอแนะ
-

5,250.00

5,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
จากัด

PO0208063110014

20/11/2562

-

-

8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
จากัด

PO0208063110008

20/11/2562

-

-

31,500.00

31,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
จากัด

PO0208063110011

20/11/2562

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบ้านดอกไม้

PR0208063110079

20/11/2562

-

-

14395 ซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้าประจาโรงสูบน้าเวียนสระว่ายน้า
จานวน 3 เครือ่ ง
14396 เครือ่ งสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน
จานวน 2 ระบบ
14397 ไฟฉุกเฉิน จานวน 11 ตัว

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านน้อยไดนาโม

PR0208063110062

21/11/2562

-

-

19,400.00

19,400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด

PR0208063100022

25/11/2562

-

-

29,000.00

29,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอภิชาติ ตันชัย

PR0208063100023

25/11/2562

-

-

14398 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง
8068 จบ
14399 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน นข
3720 จบ
14400 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข
1987 จบ

2,740.00

2,740.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208063110093

26/11/2562

-

-

1,530.00

1,530.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208063110091

26/11/2562

-

-

37,050.00

37,050.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208063110092

26/11/2562

-

-

14392 เช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครือ่ ง สาหรับใช้งาน
ในห้องการเงินและพัสดุ ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2562 - 31 มกราคม พ.ศ. 2563
14393 เช่าเครืุองคอมพิ
่
วเเตอร์ จานวน 5 เครือ่ ง สาหรับใช้งาน
ในห้องการเงินและพัสดุ ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
14394 จัดซือ้ พานพุ่มดอกไม้สด จานวน 1 พาน สาหรับใช้ใน
งานพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง'' ประจาปี 2562
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14401 เช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครือ่ ง เพื่อใช้ในการ
ทางานของบุคลากรกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ตัง้ แต่
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,000.00
9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
PO0208063110021 28/11/2562
จากัด

ข้อเสนอแนะ
-

14402 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

17,700.00

17,700.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านยูเนี่ยน สตาร์

PR0206063110056

6/11/2019

-

-

14403 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์
14404 ขอความเห็นชอบขัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ามัน
แก๊สโซฮอล์

11,500.00

11,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายเสวก สุระประเสริฐ

PR0206063110057

6/11/2019

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.วงศ์ทรายทอง

PR0206063110098

12/11/2019

-

-

14405 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดกีฬา
เทนนิส
14406 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

4,420.00

4,420.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กีล่า สปอร์ต จากัด

PR0206063100292

20/11/2019

-

-

1,880.00

1,872.50 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206063110202

21/11/2019

-

-

14407 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์
14408 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุด
กีฬาแบดมินตัน
14409 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายยุทธการ จุลสารวล

PR0206063110251

27/11/2019

-

-

16,800.00

16,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงศธร รุง่ สอาด

PR0206063110253

27/11/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0206063110255

27/11/2019

-

-

14410 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติซอื้ ชุดกีฬารักบี้
ฟุตบอล
14411 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าโถแก้วดูดความชื้น

20,400.00

20,400.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.Asgard Infinite

PR0206063110257

27/11/2019

-

-

11,700.00

11,700.00 เฉพาะเจาะจง

PR3300063110002

4/11/2019

-

-

14412 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าตูแ้ ช่ 4 องศาเซลเซียส

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์
จากัด
บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์
จากัด

PR3300063110016

14/11/2019

-

-
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14413 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าเครือ่ งขั่งทศนิยม 4 ตาแหน่ง
จานวน 1 เครือ่ ง
14414 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าเครือ่ งวัดความเป็นกรด-ด่าง
แบบตัง้ โต๊ะ จานวน 1 เครือ่ ง
14415 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินุาจ้
ค่ างจัดทาแผ่นพับเพื่อ
ประชาสัมพันธ์การแนะแนวศึกษาต่อของคณะ
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
14416 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งดืม่ เพื่อใช้สาหรับรับรองผูม้ า
ติดต่อราชการภายในคณะสหเวชศาสตร์
14417 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง พันตารวจโท ดร.ธิติ มหาเจริญ มาสอนรายวิชา
682476 นิติวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 8
14418 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อรับ
- ส่งคณบดี ผูบ้ ริหาร และคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์
เข้าร่วมเจราจาความร่วมมือเรือ่ งการบริหารหลักสูตร
ปริญญาตรี (อ.กนกพรสารองจ่าย)
14419 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งชั่งน้าหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัด
ส่วนสูง จานวน 1 เครือ่ ง
14420 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 912 แผ่น
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน สาหรับ
นิสิตกายภาพบาบัด ชั้นปีที่ 3 (จ่ายทราย)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
70,000.00
70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ PR3300063110014
14/11/2019
จากัด
36,000.00
36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ PR3300063110015
14/11/2019
จากัด
30,000.00
30,000.00 เฉพาะเจาะจง แสงงามอิงค์เจ็ทวัฒนานคร
PR3300063110020
26/11/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

2,000.00

1,938.95 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด PR3600063110003
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,938.95 บาท

1/11/2019

-

-

3,100.00

3,100.00

เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง
จ้าง 3,000.00 บาท

PR3600063110017

6/11/2019

-

-

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600063110014
3,000.00 บาท

6/11/2019

-

-

11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริง่
PO3600063110001
แอนด์ เซอร์วิส จากัดราคาที่ตกลงซือ้
11,500.00 บาท
คุณยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจ้าง
PR3600063110018
410.40 บาท

6/11/2019

-

-

6/11/2019

-

-

410.40

410.40

เฉพาะเจาะจง
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14421 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสาหรับคลินิกกายภาพบาบัด จานวน
8 รายการ เพื่อใช้สาหรับการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัย
และบริการคณะสหเวชศาสตร์ (คลินิกกายภาพบาบัด)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง
หรือจ้ำง
3,348.43 3,348.43

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR3600063110021
8/11/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 3,348.43 บาท

14422 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสาหรับคลินิกกายภาพ จานวน 5
รายการ เพื่อใช้สาหรับการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและ
บริการคณะสหเวชศาสตร์ (คลินิกกายภาพบาบัด)

3,659.40

3,659.40

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ PR3600063110020
ตกลงซือ้ 3,659.40 บาท

14423 ขออนุมัติจัดจ้างเดินระบบน้าเข้ามิเตอร์พร้อมอุปกรณ์
และค่าแรง จานวน 2 จุด (อ.กนกพรสารองจ่าย)

2,000.00

2,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายเฉลิมพล พิกุลทอง ราคาที่
ตกลงจ้าง 2,000.00 บาท

14424 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง อาจารย์ชมพูนุช ศรีพุ่ม มาสอนรายวิชา
68442259 โภชนาการการกีฬา และการออกกาลังกาย
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562

2,900.00

2,900.00

เฉพาะเจาะจง

14425 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง อาจารย์ชมพูนุช ศรีพุ่ม มาสอนรายวิชา
68442259 โภชนาการการกีฬา และการออกกาลังกาย
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562

2,900.00

2,900.00

14426 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง อาจารย์ชมพูนุช ศรีพุ่ม มาสอนรายวิชา
68442259 โภชนาการการกีฬา และการออกกาลังกาย
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562

2,900.00

14427 ขออนุมัติจัดซือ้ ผ้าสาลู (ผ้าอ้อมรองหมอน) จานวน 5
แพ็ค

3,000.00

ข้อเสนอแนะ
-

8/11/2019

-

-

PR3600063110030

11/11/2019

-

-

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง
จ้าง 2,900.00 บาท

PR3600063110034

12/11/2019

-

-

เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง
จ้าง 2,900.00 บาท

PR3600063110036

12/11/2019

-

-

2,900.00

เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง
จ้าง 2,900.00 บาท

PR3600063110035

12/11/2019

-

-

2,535.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด PR3600063110038
ราคาที่ตกลงซื้อ 2,535.00 บาท

13/11/2019

-

-
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14428 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จานวน 4 เล่ม
(จ่ายทราย)
14429 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาบริการโลหิต
รหัสวิชา 682352 (อ.จิราพร)
14430 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ จานวน 6 กล่อง
14431 ขออนุมัติจัดจ้างปั๊มกุญแจ จานวน 1 ดอก (พี่โอ๋สารอง
จ่าย)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง
หรือจ้ำง
560.00 560.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
คุณยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจ้าง
PR3600063110042
14/11/2019
560.00 บาท
บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด
PR3600063110047
18/11/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 3,500.00 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

3,500.00

3,500.00

เฉพาะเจาะจง

9,000.00

9,000.00

เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาที่ตกลง
ซือ้ 9,000 บาท

PR3600063110046

18/11/2019

-

-

25.00

เฉพาะเจาะจง

กมล การกุญแจ ราคาที่ตกลง
จ้าง 25.00 บาท

PR3600063110052

19/11/2019

-

-

25.00

-

14432 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับส่งคณบดี ผูบ้ ริหาร และคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์
เข้าร่วมเจราจาความร่วมมือเรือ่ งการจัดทาหลักสูตร
ปริญญาตรี

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600063110051
3,000.00 บาท

19/11/2019

-

-

14433 ขออนุมัติจัดซือ้ เสือ้ กราวน์จานวน 5 ห่อ และหมวกคลุม
ผมเยือ่ กระดาษ จานวน 1 PKG
14434 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูทางเข้า จานวน
1 ชุด
14435 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง ดร.สว่าง เพชรวิเศษ มาสอนรายวิชา 68234359
โลหิตวิทยา 2 และ 68234459 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา
2 วันที่ 11 ธันวาคม 2562

3,327.70

3,327.70

เฉพาะเจาะจง

21/11/2019

-

-

6,500.00

6,500.00

เฉพาะเจาะจง

21/11/2019

-

-

3,100.00

3,100.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ PR3600063110054
ตกลงซือ้ 3,327.70 บาท
ร้าน ชลบุรีมุ้งลวด ราคาที่ตกลงจ้าง PR3600063110053
6,500.00 บาท
นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง PR3600063110057
จ้าง 3,100.00 บาท

22/11/2019

-

-

14436 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง ดร.สว่าง เพชรวิเศษ มาสอนรายวิชา 68234359
โลหิตวิทยา 2 และ 68234459 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา
2 วันที่ 4 ธันวาคม 2562

3,100.00

3,100.00

เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง PR3600063110056
จ้าง 3,100.00 บาท

22/11/2019

-

-

หน ้า 1232

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14437 ขออนุมัติจัดจ้างทาโปสเตอร์ จานวน 2 แผ่น เพื่อใช้
สาหรับนาเสนอผลงาน Burapha University
Intenational Conference วันที่ 27-29 พฤศจิกายน
2562 (จ่ายซีลลอส)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง
หรือจ้ำง
1,000.00 1,000.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาที่ตก PR3600063110061
25/11/2019
ลงจ้าง 1,000.00 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

14438 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อรับ
- ส่ง พญ.สมฤทัย ช่วงโชติ มาสอนรายวิชา 68533559
Non Gynecological Cytology ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 ในวันที่ 11ธันวาคม 2562

2,800.00

2,800.00

เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ สุวิชาพาณิชย์ ราคาที่
ตกลงจ้าง 2,800.00 บาท

PR3600063110071

26/11/2019

-

-

14439 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 5 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชา Clinical
Bacteria และ Clinical Micro
14440 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อรับ
- ส่ง ศ.นพ.พิเชษ สัมปทากุล มาสอนรายวิชา
68533559 Non Gynecological Cytology ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562

9,150.00

9,150.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
PR3600063110065
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 9,150.00 บาท

26/11/2019

-

-

2,800.00

2,800.00

เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ สุวิชาพาณิชย์ ราคาที่
ตกลงจ้าง 2,800.00 บาท

PR3600063110072

26/11/2019

-

-

14441 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอน จานวน 3
รายการ เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชา
Clinical Bac,Clinical Micro และส่วนกลาง
14442 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อรับ
- ส่ง นพ.ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ มาสอนรายวิชา
68533559 Non Gynecological Cytology ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562

1,926.00

1,926.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัดราคาที่ PR3600063110066
ตกลงซือ้ 1,926.00 บาท

26/11/2019

-

-

2,800.00

2,800.00

เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ สุวิชาพาณิชย์ ราคาที่
ตกลงจ้าง 2,800.00 บาท

PR3600063110070

26/11/2019

-

-

14443 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเปลีย่ นระบบไฟ จานวน 2 จุด

600.00

600.00

เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน์ ราคาที่ PR3600063110067
ตกลงจ้าง 600.00 บาท

26/11/2019

-

-

หน ้า 1233

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14444 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเติมแท่นประทับ จานวน 15 ขวด
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการมห
ศัลยพยาธิวิทยา 2 รหัส 68532659
14445 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อรับ
- ส่ง นพ.ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ มาสอนรายวิชา
68533559 Non Gynecological Cytology ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง
หรือจ้ำง
172.70 172.70

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR3600063110062
26/11/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 172.70 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

2,800.00

2,800.00

เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ สุวิชาพาณิชย์ ราคาที่ตก PR3600063110069
ลงจ้าง 2,800.00 บาท

26/11/2019

-

-

14446 ขออนุมัติจัดจ้างทาโปสเตอร์ จานวน 1 แผ่น เพื่อใช้
สาหรับการนาเสนอผลงานในโครงการประชุมวิชาการ
และนาเสนอผลงาน the 7 th Burapha University
International Conference 27-29 พฤศจิกายน 2562
(อ.อุไรภรณ์สารองจ่าย)

500.00

500.00

เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาที่ตก PR3600063110077
ลงจ้าง 500.00 บาท

27/11/2019

-

-

14447 ขออนุมัติถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการ เพื่อใช้
สาหรับการจัดโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 มกราคม 10 เมษายน 2563

5,700.00

5,700.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาที่ตกลงจ้าง
5,700.00 บาท

PR3600063110075

27/11/2019

-

-

14448 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามัน Gasohol 95 จานวน 3.67 ลิตร
(ไก่สารองจ่าย)
14449 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ายาสารเคมี จานวน 10 รายการ เพื่อ
ใช้สาหรับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์การบริการ
โลหิต สาหรับนิสิตเทคนิคการแพทย์ชั้นปี 3 เทอม
2/2562

100.00

100.00

เฉพาะเจาะจง

28/11/2019

-

-

5,650.00

5,450.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร
PR3600063110078
ราคาที่ตกลงซือ้ 100.00 บาท
สภากาชาดไทยชลบุรี ราคาที่ตกลงซือ้ PR3600063110081
5,450.00 บาท

29/11/2019

-

-

นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนี
PO3600063110002
ราคาที่ตกลงจ้าง 17,500.00 บาท
49,080.90 49,080.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตติง้ เยนเนอรัลซัพ PO3600063110003
พลาย จากัด ราคาที่ตกลงซือ้
49,080.90 บาท
หน ้า 1234

29/11/2019

-

-

29/11/2019

-

-

14450 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมตูเ้ มนควบคุม
เครือ่ งปรับอากาศ จานวน 1 งาน
14451 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 9 รายการ
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอน
คณะสหเวชศาสตร์

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
14452
14453
14454
14455

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ซือ้ ของที่ระลึกถุงอาหารทะเลแห้ง จานวน 1 ถุง
ซือ้ น้าดืม่ ถัง จานวน 131 ถัง
ซือ้ ของที่ระลึกอาหารทะเลแห้ง จานวน 1 ถุง
ซือ้ หมึกพิมพ์ จานวน 1 หลอด สาหรับใช้ในการจัด
โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ร่วมสถาบันการศึกษาและผูป้ ระกอบการชั้นนาของโลก
และของประเทศ (การพัฒนาหลักสูตรทางด้าน Data
Analytics)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,585.00
4,585.00 เฉพาะเจาะจง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,200.00
3,200.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
นางสาวทิภาพร พรายน้า
น้าดืม่ บ้านและสวน
นางสาวทิภาพร พรายน้า
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR3800063110002
1/11/2562
PR3800063110003
1/11/2562
PR3800063110005
4/11/2562
PR3800063110012
5/11/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

14456 ซือ้ วัสดุ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 8 แพ็ค ซองพลาสติก
แข็ง A4 จานวน 25 ซอง ปากกาลูกลืน่ สีน้าเงิน จานวน
1 แพ็ค เครือ่ งคิดเลข จานวน 2 เครือ่ ง

6,082.58

6,082.58 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR3800063110014

5/11/2562

-

-

14457 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
14458 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในวันที่ 14
พฤศจิกายน 2562

100.00
2,800.00

100.00 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ธิดามหานคร
นายปราโมทย์ ฤทธิง์ าม

PR3800063110015
PR3800063110037

6/11/2562
7/11/2562

-

-

14459 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง อาคาร
ซอฟต์แวร์ปาร์ค แจ้งวัฒนะ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน
2562

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายปราโมทย์ ฤทธิง์ าม

PR3800063110038

7/11/2562

-

-

14460 ซือ้ รถเข็นสเตนเลส 3 ชั้น จานวน 1 คัน

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR3800063110042

11/11/2562

-

-

14461 จ้างซ่อมเปลีย่ นอะไหล่รถจักรยานยนต์ เปลีย่ นซีลวดล้อ
หลัง เปลีย่ นลูกปืนล้อ เปลีย่ นดุมล้อหลัง
รถจักรยานยนต์ของคณะ
14462 จ้างซ่อมเปลีย่ นอะไหล่ชุดลูกยางดึงกระดาษเครือ่ งพิมพ์
Epson จานวน 1 ชุด

1,250.00

1,250.00 เฉพาะเจาะจง

อู่แกละหาดวอน

PR3800063110064

14/11/2562

-

-

1,926.00

1,926.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR3800063110084

14/11/2562

-

-

หน ้า 1235

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14463 จ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จานวน 4 ป้าย
14464 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,200.00
1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัญช์รัตน์ ทองระอา
PR3800063110091
19/11/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ธิดามหานคร

PR3800063110097

19/11/2562

-

-

14465 ซือ้ เทป PVC จานวน 12 ม้วน

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR3800063110113

20/11/2562

-

-

14466 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเพื่ออานวยความสะดวกให้กับวิทยากรใน
โครงการอบรมพัฒนาทักษะการบริหารเทคโนโลยีด้าน AI

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายปราโมทย์ ฤทธิง์ าม

PR3800063110132

22/11/2562

-

-

14467 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางรับส่งวิทยากรในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมด้าน
Accessibilty Technology for Universal Design ใน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายปราโมทย์ ฤทธิง์ าม

PR3800063110136

25/11/2562

-

-

14468 จ้างเหมายานพาหนะจานวน 2 วัน สาหรับเดินทาง
รับส่งคณบดีเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี
ระบบอัตโนมัติระหว่างวันที่ 26 พ.ย. และ 1 ธันวาคม
2562

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายปราโมทย์ ฤทธิง์ าม

PR3800063110138

25/11/2562

-

-

14469 จ้างเหมาตรวจเช็คอุปกรณ์ของตูช้ ุมสายโทรศัพท์
อัตโนมัติ และระบบโทรศัพท์แบบไอพี ของอาคารคณะ
วิทยาการสารสนเทศ
14470 จ้างซ่อมเปลีย่ นอะไหล่ชุดกุญแจโต๊ะ จานวน 2 ชุด

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวชั่น
จากัด

PR3800063110139

25/11/2562

-

-

780.00

780.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

PR3800063110137

25/11/2562

-

-

14471 ซือ้ ของที่ระลึก จานวน 1 ชุด สาหรับมอบให้วิทยากรใน
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนา
นวัตกรรมด้าน Accessibility Technology for
Universal Design

1,510.00

1,510.00 เฉพาะเจาะจง

สวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

PR3800063110155

26/11/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
14472
14473
14474
14475
14476
14477

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ขอซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค และอุปกรณ์
84,000.00
84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด/
กระจายสัญญาณไร้สาย
เสนอราคา 84,000.00 บาท
ขอซือ้ น้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ทะเบียน 2 กษ
300.00
300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
1375 ชลบุรี
เสนอราคา 300.00 บาท
ขอซือ้ เครือ่ งโปรเจคเตอร์ และ ไมโครโฟน
65,600.00
65,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เดชาติวงศ์ กรุป๊ /
เสนอราคา 65,600.00 บาท
ซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์
10,300.00
10,300.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา
10,300.00 บาท
จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลาย ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
9,374.40
9,374.40 เฉพาะเจาะจง นายคาสวย โคตรศรีเมือง/เสนอราคา
9,374.40 บาท
จ้างเหมาบริการรถตู้ วันที่ 17-18 พ.ย. 2562, 18-19
12,500.00
12,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์ธร ทองเกษม/เสนอราคา
พ.ย. 2562 , 25 พ.ย. 2562 โครงการบริการวิชาการฯ
12,500.00 บาท

14478 จ้างทาใบประกาศนียบัตร โครงการบริการวิชาการฯ

130.00

130.00 เฉพาะเจาะจง

14479 ซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ โครงการบริการวิชาการฯ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

14480 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ -ค่าน้ามันเชื้อเพลิง เติมวันที่
21 พ.ย. 2562 เพื่อไปรับ-ส่งผูบ้ ริหาร อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ไปจัดตัง้ บูธในนิทรรศการ แสดงถึง
ความก้าวหน้าโครงการเพิ่มพูนความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษในสถาบันอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เติม
รถสถาบันภาษา ขฉ7133

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PO3900063110001
5/11/2562
-

-

PR3900063100039

1/11/2562

-

-

PO3900063110002

6/11/2562

-

-

PO3900063110003

26/11/2562

-

-

PR3900063110028

26/11/2562

-

-

PO000015

14/11/2562

-

-

14/11/2562

-

-

18/11/2562

-

-

21/11/2019

-

-

ร้าน SP Print/เสนอราคา 130.00 PR000019
บาท
บริษัท บีทูเอส จากัด (สาขาแหบมท PR000029
องบางแสน)/เสนอราคา 1,500.00
บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร
PR4000063110019
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ข้อเสนอแนะ

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14481 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ -ค่าน้ามันเชื้อเพลิง เติมวันที่
22 พ.ย. 2562 เพื่อไปรับ-ส่งผูบ้ ริหาร อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ ไปเข้าร่วมจัดนิทรรศการ แสดงถึง
ความก้าวหน้าโครงการเพิ่มพูนความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษในสถาบันอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เติม
รถสถาบันภาษา ขฉ7133
14482 ขอความเห็นชอบเสนอจ้าง-ทา Pull Frame Back
Drop เพื่อไปตัง้ ในนิทรรศการ ในการแสดงถึง
ความก้าวหน้าโครงการเพิ่มพูนความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร
PR4000063110021
21/11/2019
-

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง

14483 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ -ของที่ระลึก (แฟลชไดร์ฟ
พร้อมกล่องไม้) เพื่อมอบรางวัลให้อาจารย์พิเศษ ใน
โครงการ
เรือ่ ง สัมมนาอาจารย์สถาบันภาษา
ประจาปี 2562
ภาคเรียนที่ 2 : English Writing
Rating and Feedbacks วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.
2562

1,800.00

14484 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ -หนังสือแบบเรียน ตามใบ
ประกอบเสนอซือ้ 0004/63 เพื่อใช้ในโครงการ Jump
Start English สาหรับครูพันธุใ์ หม่ (กิจกรรม
โครงการวิจัย CLIL)
14485 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
14486 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาเครือ่ งแต่งกายสาหรับการแสดง

นายนรินทร์ ปิ่นชุมพลแสง

ข้อเสนอแนะ
-

PR4000063110024

21/11/2019

-

-

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR4000063110025

22/11/2019

-

-

2,200.65

2,200.65 เฉพาะเจาะจง

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) PR4000063110029

27/11/2019

-

-

6,800.00

6,800.00 เฉพาะเจาะจง

4/11/2562

-

-

98,800.00

98,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายศรายุทธ ใสยาทา/ราคาที่ตกลง PR4200063110017
จ้าง6,800 บาท
นายชนะโชค ลีลอย/ราคาที่ตกลงจ้าง PR4200063110018
98,800 บาท

4/11/2562

-

-

หน ้า 1238

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14487 ขออนุมัติจัดซือ้ น้าดืม่ ,กุญแจล็อกห้อง

14488 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุไฟสปอตไลท์พร้อมติดตัง้

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,600.00
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกมลการกุญแจ/ราคาที่ตกลงจ้าง PR4200063110025
7/11/2562
ทากุญแจ 800 บาท,ร้านบรีสสาย2/
ราคาที่ตกลงซือ้ น้าถ้วย 1,800 บาท
3,959.00

3,959.00 เฉพาะเจาะจง

14489 ขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงเปลีย่ นสุขภัณฑ์ห้องน้าชาย
คณะดนตรีและการแสดงชั้น 1

41,109.40

41,109.40 เฉพาะเจาะจง

14490 ขออนุมัติจ้างหมาออกแบบสือ่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะดนตรีและการแสดง
14491 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษถ่ายเอกสารสีเหลือง,ซองใส่
เอกสาร,น้าถัง

38,000.00

38,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,455.00

1,455.00 เฉพาะเจาะจง

14492 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุการเรียนการ
สอนและวัสดุสานักงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

14493 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาเปียโน

3,400.00

3,400.00 เฉพาะเจาะจง

14494 ขออนุมัติจ้างทาสือ่ สิง่ พิมพ์(สูจิบัตร)โครงการบูรณาการ
เรียนการสอน Young Designer
14495 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

4,600.00

4,600.00 เฉพาะเจาะจง

14496 ขออนุมัติจัดซือ้ ถ่านไมโครโฟนใช้ภายในห้องเรียน

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

ข้อเสนอแนะ
-

นิวทาวน์ เทคนิค/ราคาที่ตกลงซือ้
3,959 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอป
เม้นท์/ราคาที่ตกลงจ้าง 41,109.40
บาท
น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/ราคาที่ตกลง
จ้าง 38,000 บาท
บัณฑิตเอกสาร/ราคาที่ตกลงซือ้
กระดาษถ่ายเอกสาร,ซองใส่เอกสาร
1,420 บาท,หจก คณิศร/ราคาที่ตก
ลงซือ้ น้าถัง 35 บาท

PR4200063110030

14/11/2562

-

-

PR4200063110032

19/11/2562

-

-

PR4200063110033

21/11/2562

-

-

PR4200063110036

22/11/2562

-

-

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)/ราคาที่ตกลงซือ้ วัสดุ 8,892
บาท
นายอานนท์ นามวงศ์/ราคาที่ตกลง
จ้าง 3,400 บาท
นางสาวเบญจมาส มะลิทอง/ราคาที่
ตกลงจ้าง 2,000 บาท
นายทวีป สุระประเสริฐ/ราคาที่ตกลง
จ้าง 4,600 บาท
บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จากัด

PR4200063110037

25/11/2562

-

-

PR4200063110039

26/11/2562

-

-

PR4200063110041

27/11/2562

-

-

PR4200063110043

29/11/2562

-

-

PR4300063110003

1/11/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14497 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พาคณาจารย์
มาทาการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว วันที่ 4
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
14498 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พาคณาจารย์
มาทาการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว วันที่ 7
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
14499 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พาคณาจารย์ไป
ร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,200.00
3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง
PR4300063110001
1/11/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300063110002

1/11/2019

-

-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300063110020

14/11/2019

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพุทธชาติซัพพลาย

PR4300063110019

14/11/2019

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านต้นกล้า ก๊อปปี้

PR4300063110024

20/11/2019

-

-

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

8/11/2562

-

-

320.00
450.00

320.00 เฉพาะเจาะจง
450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
PR4500063110013
จากัด/ราคาที่ตกลงซือ้ 2,311.20
น้าดืม่ วีเจ/ราคาที่ตกลงซือ้ 320
PR4500063110010
บริษัท อัลฟ่า คอม เน็ตเวิร์ค จากัด PR4500063110012
(สานักงานใหญ่)/ราคาที่ตกลงซือ้ 450

8/11/2562
8/11/2562

-

-

14505 ขออนุมัติเเบิกค่าวัสดุสานักงานของบัณฑิตวิทยาลัย

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

8/11/2562

-

-

14506 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์สานักงาน (ชั้นวาง 2 อัน, ตูเ้ ก็บ
เอกสาร 5 ตู้, โต๊ะสานักงาน 3 ตัว)

41,500.00

41,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)/
PR4500063110011
ราคาที่ตกลงซือ้ 2,984.01
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์/ราคาที่ตก PR4500063110014
ลงซือ้ 41,500

11/11/2562

-

-

14500 ขออนุมัติบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ สานักงาน
โครงการจัดตัง้ คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สระแก้ว จานวน 1 เครือ่ ง
14501 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารทาเล่มประชาสัมพันธ์คณะ
14502 ขออนุมัติซอื้ กระดาษเช็ดมือ
14503 ขออนุมัติเบิกค่าน้าดืม่ จานวน 8 ถัง
14504 ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์ VGA SPLITTER 4 PORT

หน ้า 1240

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14507 ขออนุมัติค่าบริการถ่ายและบันทึกวิดีโอ-โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง การใช้งานระบบ i-Thesis และ
จริยธรรมการวิจัยสาหรับนิสิตต่างชาติระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ในวันที่
15/11/2562
14508 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
7,500.00
7,500.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค/ราคาที่ตกลงจ้าง PR4500063110015
14/11/2562
5,500

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง

23,900.00

23,900.00 เฉพาะเจาะจง

6,200.00

6,200.00 เฉพาะเจาะจง

14511 สินค้า จานวน 6 รายการ

95,500.00

95,500.00 เฉพาะเจาะจง

14512 หมวก จานวน 2 รายการ

84,000.00

84,000.00 เฉพาะเจาะจง

14513 ตุก๊ ตา จานวน 4 รายการ

84,471.15

84,471.15 เฉพาะเจาะจง

14514 พาย,คุกกี้ จานวน 100 ห่อ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

14515 คุก้ กี้ จานวน 100 ห่อ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

14516 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 21
รายการ

9,644.69

9,644.69 เฉพาะเจาะจง

14517 ไส้กรอก จานวน 3 รายการ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

14509 ขออนุมัติจัดซือ้ กล้องถ่ายภาพ Digital จานวน 1 เครือ่ ง
14510 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)/
ราคาที่ตกลงซือ้ 2,045..99
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด/
ราคาที่ตกลงซือ้ 23,900
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)/
ราคาที่ตกลงซือ้ 6,142.11
น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาที่เสนอ
95,500.00 บาท
นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาที่
เสนอ 84,000.00 บาท
บริษัท ไทย แต ซุง จากัด / ราคาที่
เสนอ 84,471.15 บาท
นายชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท
นางมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / ราคา
ที่เสนอ 1,500.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
ราคาที่เสนอ 9,644.69 บาท

PR4500063110018

18/11/2562

-

-

PR4500063110020

20/11/2562

-

-

PR4500063110023

27/11/2562

-

-

PR7080063110002

1/11/2019

-

-

PR7080063110001

1/11/2019

-

-

PR7080063110003

1/11/2019

-

-

PR7080063110006

4/11/2019

-

-

PR7080063110007

4/11/2019

-

-

PR7080063110004

4/11/2019

-

-

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาที่เสนอ
1,500.00 บาท

PR7080063110008

6/11/2019

-

-

หน ้า 1241

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14518 ของเล่นและสินค้าอื่น จานวน 37 รายการ

14519 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 28
รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
79,957.00
79,957.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิจชัยเสตชั่นเนอรี่/ ราคาที่เสนอ PR7080063110010
8/11/2019
5,870.00 บาท , ร้านโชคอานวย
พาณิชย์/ราคาที่เสนอ 60,785.00
บาท, ร้านบี แอนด์ บี อินดัสทรี /
ราคาที่เสนอ 6,622.00 บาท, ห้าง
หุ้นส่วนจากัด บีทส์บ๊อกซ์ / ราคาที่
เสนอ 6,680.00 บาท
16,395.45

16,395.45 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080063110009
ราคาที่เสนอ 16,395.45 บาท

14520 คุก้ กี้ จานวน 100 ห่อ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

14521 พาย,คุกกี้ จานวน 100 ห่อ

1,500.00

14522 ไส้กรอก(พอร์คเวียนเนอร์,คอกเทลชิคเก้นสโมคกกี้)
จานวน 2 รายการ

1,000.00

14523 สินค้า(ซาลาเปา,ไทลินอล,ยาดมโป๊ยเซียน) จานวน 5
รายการ

3,627.00

14524 แสตมป์ดวง จานวน 100 ดวง
14525 พวงกุญแจม้าน้าและตุก๊ ตาปลาวาฬ จานวน 2 รายการ
14526 นิชชินคัพ จานวน 3 รายการ

300.00
41,944.00
9,427.15

นางมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / ราคา
ที่เสนอ 1,500.00 บาท
1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท
1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาที่เสนอ 1,000.00
บาท
3,627.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน) / ราคาที่เสนอ 3,627.00
บาท
300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด / ราคาที่
เสนอ300.00 บาท
41,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จากัด / ราคาที่
เสนอ 41,944.00 บาท
9,427.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติง้ แอนด์
ดิสทริบิวชั่น จากัด / ราคาที่เสนอ
9,427.15 บาท
หน ้า 1242

ข้อเสนอแนะ
-

8/11/2019

-

-

PR7080063110013

11/11/2019

-

-

PR7080063110011

11/11/2019

-

-

PR7080063110012

11/11/2019

-

-

PR7080063110014

14/11/2019

-

-

PR7080063110017

18/11/2019

-

-

PR7080063110016

18/11/2019

-

-

PR7080063110018

18/11/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14527 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 33
รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
22,664.24
22,664.24 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080063110022
22/11/2019
ราคาที่เสนอ 22,664.24 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

14528 สินค้าและวัสดุ จานวน 30 รายการ

55,960.00

55,960.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโชคอานวยพาณิชย์ / ราคาที่
เสนอ 51,060.00 บาท , ร้าน บี
แอนด์ บี อินดัสทรี ราคาที่เสนอ
4,900.00 บาท

PR7080063110023

22/11/2019

-

-

14529 สินค้า วัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบการขาย จานวน 23
รายการ

23,644.00

23,644.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR7080063110021
/ ราคาที่เสนอ 23,644.00 บาท

22/11/2019

-

-

14530 ไส้กรอก จานวน 3 รายการ

1,750.00

1,750.00 เฉพาะเจาะจง

22/11/2019

-

-

14531 ถ้วยไอติม จานวน 30 แพค

1,320.92

1,320.92 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
PR7080063110020
เฟรชมาร์ท) / ราคาที่เสนอ
1,700.00 บาท
หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ PR7080063110024
พลาย / ราคาที่เสนอ 1,320.92 บาท

22/11/2019

-

-

14532 ขนมจีบไก่และซาลาเปา จานวน 4 รายการ

9,822.60

9,822.60 เฉพาะเจาะจง

PR7080063110025

25/11/2019

-

-

14533 สินค้า(อิชิตัน,เอ็ม150,สปอนเซอร์) จานวน 3 รายการ

8,888.00

8,888.00 เฉพาะเจาะจง

PR7080063110026

25/11/2019

-

-

14534 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า) จานวน 13 รายการ

1,300.00

1,300.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000063110008

1/11/2019

-

-

14535 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้า) จานวน 3 รายการ

28,950.00

28,950.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000063110001

1/11/2019

-

-

14536 น้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 10 เที่ยว
3/63

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอมธนา จากัด / ราคาที่
เสนอ 9,822.60 บาท
นางสาวสุภาพร สุขไตรทศ / ราคาที่
เสนอ 8,888.00 บาท
นายอาพล เทียนเงิน / ราคาที่เสนอ
1,300.00 บาท
น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน / ราคาที่
เสนอ 28,950.00 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์/ราคาที่
เสนอ 33,000.00 บาท

PR7000063110009

1/11/2019

-

-

หน ้า 1243

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14537 วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (จ้างทาเหล็กดัดหน้าต่าง
จานวน 3 ชุด) โรงเพาะเลีย้ ง
14538 วัสดุสานักงาน จานวน 3 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
18,500.30
18,500.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์ PR7000063100088
1/11/2019
/ ราคาที่เสนอ 18,500.30 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

2,508.00

2,508.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่
PR7000063110007
จากัด/ ราคาที่เสนอ 2,508.00 บาท

1/11/2019

-

-

14539 จ้างซ่อมชั้นวางตูป้ ลา จานวน 1 งาน

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

1/11/2019

-

-

14540 วัสดุอุปกรณ์เซฟตี้ จานวน 1รายการ

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายไพโรจน์ สุขประเสริฐ / ราคาที่ PR7000063110006
เสนอ 10,000.00 บาท
บริษัท ไชน่าอินไทย เซอร์วิส จากัด / PR7000063110005
ราคาที่เสนอ 2,200.22 บาท

1/11/2019

-

-

14541 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จานวน 1 รายการ

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

4/11/2019

-

-

150.00

150.00 เฉพาะเจาะจง

5/11/2019

-

-

321.00

321.00 เฉพาะเจาะจง

บรรจงฟาร์ม / ราคาที่เสนอ 960.00 PR7000063110013
บาท
ร้านแสนสุขกราฟฟิค / ราคาที่เสนอ PR7000063110017
100.00 บาท
บริษัท 789 สตูดิโอ แอดเวอร์ไทซิง่ PR7000063110021
จากัด / ราคาที่เสนอ 321.00 บาท

5/11/2019

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000063110015

5/11/2019

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000063110016

5/11/2019

-

-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

PR7000063110022

6/11/2019

-

-

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค ร้านรุง่ แอร์/
ราคาที่เสนอ 5,740.00 บาท
ร้านชลบุรีการพิมพ์ / ราคาที่เสนอ
15,000.00 บาท
ร้านแสนสุขกราฟฟิค / ราคาที่เสนอ
650.00 บาท
บริษัท เอส.ซี.เอ็ม. สตีล จากัด /
ราคาที่เสนอ 1,070.00 บาท

PR7000063110039

7/11/2019

-

-

14542 ค่าจ้างทาตรายาง(เงินบริจาค-เงินสนับสนุน) จานวน 1
รายการ
14543 ค่าจ้างพิมพ์ไวนิวธงญี่ปุ่น(สาหรับประชาสัมพันธ์บัตร
VIP) จานวน 1 รายการ
14544 วัสดุไฟฟ้า และปรับอากาศ จานวน 4 รายการ
14545 ค่าจ้างพิมพ์บัตรเข้าชมสถานเลีย้ งสัตว์น้าเค็ม จานวน 2
รายการ
14546 ค่าจ้างทาตรายาง จานวน 3 รายการ
14547 ค่าจ้างเชื่อมแผ่นสเตนเลส จานวน 1 งาน

หน ้า 1244

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14548 ของที่ระลึก(กระเช้าของขวัญ) จานวน 1 รายการ

14549 ค่าจ้างพิมพ์บัตรสมนาคุณ (โครงการร่วมมือกัน
สร้างสรรค์แหล่งเรียนรูท้ างทะเล ปี 2563) ครบรอบ 36
ปี จานวน 1 รายการ
14550 ค่าจ้างเหมาป้องกันและกาจัดปลวก อาคารศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 4 เดือนกรกฎาคมกันยายน 2562
14551 วัสดุซ่อมบารุง และวัสดุไฟฟ้า จานวน 7 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
20,000.00
20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จากัด
PR7000063110036
7/11/2019
สาขาบางแสน / ราคาที่เสนอ
17,820.00 บาท
21,000.00
21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาที่ PR7000063110048
11/11/2019
เสนอ 21,000.00 บาท
12,037.50

12,037.50 เฉพาะเจาะจง

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

14552 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดและดูแลสวน ของศูนย์
เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 12 เดือนกันยายน
2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.สาหรับโลกใต้ทะเล)

14,160.00

14,160.00 เฉพาะเจาะจง

14553 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์(รถเข็นผูส้ ูงอายุ) จานวน 1
รายการ
14554 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่
ทรัพย์สิน ณ ศูนย์เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 12
เดือนกันยายน 2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.
สาหรับศูนย์เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล)

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

32,960.00

32,960.00 เฉพาะเจาะจง

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

14555 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์(เครือ่ งทาความเย็น) จานวน
1 รายการ

ข้อเสนอแนะ
-

-

บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศ PR7000063110047
ไทย) จากัด / ราคาที่เสนอ
12,037.50 บาท
ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาที่
PR7000063110045
เสนอ 3,470.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม. PO7000063110002
อินเตอร์เทค จากัด / ราคาที่เสนอ
14,160.00 บาท

11/11/2019

-

-

11/11/2019

-

-

12/11/2019

-

-

บริษัท ฟาซิแคร์ จากัด / ราคาที่
PR7000063110052
เสนอ 4,674.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี PO7000063110003
อินเตอร์การ์ด จากัด / ราคาที่เสนอ
32,960.00 บาท

12/11/2019

-

-

12/11/2019

-

-

บริษัท ฟาซิแคร์ จากัด / ราคาที่
เสนอ 38,500.00 บาท

13/11/2019

-

-

หน ้า 1245

PR7000063110054

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14556 วัสดุซ่อมบารุง จานวน 10 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สีสวยฮาร์ดแวร์ จากัด ,ร้า
PR7000063110053
13/11/2019
นกฤษณ์ อีเลคทริค , ช.นคร,
บริษัท เงี่ยมล่งไถ่แมชชินเนอรี่ 2539
จากัด , บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย
(กรุงเทพ) จากัด/ ราคาที่เสนอ
4,696.30 บาท

14557 ค่าจ้างปั๊มลูกกุญแจ จานวน 1 รายการ

150.00

14558 วัสดุงานบ้าน จานวน 2 รายการ

862.00

14559 รองเท้า(สาหรับกิจกรรมปากบ่อ) จานวน 2 รายการ

2,000.00

14560 น้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 10 เที่ยว
4/63
14561 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครือ่ งพิมพ์) จานวน 4 รายการ

33,000.00
1,000.00

14562 วัสดุไฟฟ้า (โคมไฟฉุกเฉิน) จานวน 1 รายการ

5,000.00

14563 ค่าจ้างพิมพ์บัตรสมนาคุณ(เปิดใจรักการเรียนรู้) จานวน
1 รายการ
14564 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า) จานวน 9 รายการ

2,100.00
730.00

14565 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้า) จานวน 3 รายการ

30,140.00

14566 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า) จานวน 3 รายการ

2,700.00

150.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านKEYMAN SHOP/ ราคาที่เสนอ
100.00 บาท
862.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จากัด
(มหาชน) / ราคาที่เสนอ 862.00
บาท
2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เจริญผล,บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ จากัด/ ราคาที่เสนอ
1,393.00 บาท
33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 33,000.00 บาท
1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด /
ราคาที่เสนอ 1,000.00 บาท
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ
4,800.00 บาท
2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาที่
เสนอ 2,100.00 บาท
730.00 เฉพาะเจาะจง นายอาพล เทียนเงิน / ราคาที่เสนอ
710.00 บาท
30,140.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน / ราคาที่
เสนอ 30,140.00 บาท
2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเชี่ยน แอนด์ซี อะแควเรีย่ ม /
ราคาที่เสนอ 2,700.00 บาท
หน ้า 1246

ข้อเสนอแนะ
-

PR7000063110061

14/11/2019

-

-

PR7000063110062

14/11/2019

-

-

PR7000063110060

14/11/2019

-

-

PR7000063110056

14/11/2019

-

-

PR7000063110064

15/11/2019

-

-

PR7000063110067

18/11/2019

-

-

PR7000063110066

18/11/2019

-

-

PR7000063110069

18/11/2019

-

-

PR7000063110082

19/11/2019

-

-

PR7000063110084

19/11/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14567 วัสดุไฟฟ้า และอุปกรณ์ตกแต่งตูจ้ ัดแสดง จานวน 9
รายการ
14568 น้าเค็มบางพระ(พร้อมค่าขนส่ง)จานวน 15 เที่ยว ''
เปลีย่ นน้าตูป้ ลาใหญ่''
14569 น้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จาวน 12 เที่ยว
5/63
14570 วัสดุคอมพิวเตอร์(กระดาษPP) จานวน 1 รายการ
14571 วัสดุตกแต่งเทศกาลวันคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่
จานวน 11 รายการ

14572 น้ามันเชื้อเพลิง สาหรับเจ้าหน้าที่รับ-ส่งหนังสือ
(ประจาเดือน ธันวาคม 2562)
14573 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้า-อาหารเม็ดปลากินพืช)
จานวน 1 รายการ
14574 วัสดุการเกษตร(ไข่ไรน้าเค็ม) จานวน 1 รายการ
14575 ขอซือ้ Battery สาหรับเครือ่ งสารองไฟ
14576 ซ่อมลิฟท์ ตัวที่ 1
14577 ขออนุมัตซิ อื้ Valsartan 160 mg tab (Tareg) จานวน
500 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
5,830.00
5,830.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี้การ์กาเด้นท์ / ราคาที่เสนอ
5,830.00 บาท
18,000.00
18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 18,000.00 บาท
39,600.00
39,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 39,600.00 บาท
2,400.00
2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด /
ราคาที่เสนอ 2,400.00 บาท
17,000.00
17,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านจิปาถะ, บริษัท กิจไพศาล ไลท์
ติง้ จากัด,ห้างหุ้นส่วนจากัด ย่องเฮง
เน้ยกี่ , บริษัท กิจชัยสเตชั่นเนอรี่
จากัด, บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย.
(กรุงเทพ) จากัด, บริษัท การ์เดนโก้
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ,บริษัท ซี
อาร์ซี ไทวัสดุ จากัด (สาขา พัทยา) ,
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด /
ราคาที่เสนอ 15,770.90 บาท
400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

1,170.00

1,170.00 เฉพาะเจาะจง

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง

13,000.00
12,615.30
85,600.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง
12,615.30 เฉพาะเจาะจง
85,600.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง /
ราคาที่เสนอ 400.00 บาท
ร้านลีฮ้ วดสุน / ราคาที่เสนอ
1,170.00 บาท
ร้านท้ายตลาดการเกษตร / ราคาที่
เสนอ 13,500.00 บาท
ไอที เอเวอร์รีติง
บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

หน ้า 1247

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR7000063110086
20/11/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR7000063110085

20/11/2019

-

-

PR7000063110095

22/11/2019

-

-

PR7000063110094

22/11/2019

-

-

PR7000063110099

26/11/2019

-

-

PR7000063110105

28/11/2019

-

-

PR7000063110107

28/11/2019

-

-

PR7000063110106

28/11/2019

-

-

PR8000063110025
PO8000063110009
PR8000063100581

1/11/2562
1/11/2562
1/11/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14578 ขออนุมัติซอื้ Alteplase 50 mg solution for
injection (rt-PA)จานวน 2 vial/กล่อง/ขวด
14579 ขออนุมัติซอื้ กล่องใสกระดาษเช็ดมือต่อเนื่อง จานวน 2
ใบ
14580 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์สานักงาน 2 รายการ
14581 จ้างซ่อมเครือ่ งตรวจติดตามการบีบตัวของมดลูกและ
การเต้นของหัวใจทารกในครรภ์
14582 จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่ เครือ่ งช่วยหายใจสาหรับ
เด็กชนิดความถี่สูง จานวน 1 เครือ่ ง
530804401000016
14583 ซือ้ 4000S/P KIP, Classic II,Black จานวน 4 อัน ของ
หูฟังแพทย์
14584 ซือ้ Battery 4.8V 1800 mA for Masimo Radical7
จานวน 1 ก้อน
14585 ซือ้ Battery 9.6V mA for Terumo TE-135 จานวน 1
ก้อน
14586 ซือ้ Battery Long 12V 26A จานวน 1 ก้อน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
41,730.00
41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000063100578
1/11/2562
900.00 เฉพาะเจาะจง

5,885.00
49,000.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง
49,000.00 เฉพาะเจาะจง

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

2,760.60

2,760.60 เฉพาะเจาะจง

1,350.00

-

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR8000063100666

1/11/2562

-

-

ใบสาคัญค้างจ่าย
บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ที อี คิว จากัด

PR8000063100499
PO8000063110010

1/11/2562
1/11/2562

-

-

PR8000063110024

1/11/2562

-

-

1/11/2562

-

-

1,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063110011
จากัด
บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000063110012

1/11/2562

-

-

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000063110006

1/11/2562

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000063110009

1/11/2562

-

-

14587 ซือ้ Battery Yuasa 12V 2A จานวน 2 ก้อน

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000063110014

1/11/2562

-

-

14588 ซือ้ Battery จานวน 4 ก้อน
14589 ซือ้ Battery ยีห่ ้อ Enetgys 12V 17AH จานวน 4 ก้อน

2,354.00
6,848.00

2,354.00 เฉพาะเจาะจง
6,848.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทย อินดัสเทค จากัด
บริษัท ไทย อินดัสเทค จากัด

PR8000063110021
PR8000063110007

1/11/2562
1/11/2562

-

-

14590 ซือ้ NONIN SPo2 Sensor (OEM) จานวน 1 อัน

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000063110017

1/11/2562

-

-

99,450.00

99,450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี
จากัด

1/11/2562

-

-

14591 ซือ้ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จานวน 765
แกลลอน

900.00

ข้อเสนอแนะ

หน ้า 1248

PR8000063110001

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14592 ซือ้ SPRING B, 5.5L (FB101) จานวน 1,100 แกลลอน
14593 ซือ้ Battery 9.6 V 2000mA for Terumo TE-135
จานวน 2 ก้อน
14594 ซือ้ สายตรวจจับ Edan Spo2 Sensor (OEM) จานวน 1
อัน
14595 ซือ้ หลอดไฟ 2.5V (OEM Welch Allyn) ของ
เครือ่ งตรวจหู-ตา จานวน 1 ก้อน
14596 ซือ้ อุปกรณ์ซ่อมเครือ่ งวัดความดันโลหิตแบบชนิด
อัตโนมัติ จานวน 3 รายการ
14597 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
14598 ขออนุมัติซอื้ Pneumococcal 0.5 ml inj
(Pneumovax) จานวน 20 vial
14599 สติก๊ เกอร์พิมพ์ตราสถาบัน (สีเขียว) ขนาด 8*6 ซม.
จานวน 500000 ดวง
14600 ขออนุมัติซอื้ Pneumococcal 13 var,conj inj 0.5 ml
(Prevnar) จานวน 45 หลอด/กล่อง
14601 ขออนุมัติซอื้ ProCAterol 50 mcg tab (Meptin)
จานวน 30 กล่อง
14602 ขออนุมัติซอื้ Rosuvastatin 10 mg tab (Sandoz)
จานวน 350 กล่อง/ขวด/vial
14603 ขออนุมัติซอื้ ตูเ้ ก็บเอกสาร และพาติชั่นทึบ
14604 ขออนุมัติซอื้ ตูเ้ ซฟ พร้อมกุญแจและรหัส และเครือ่ งคิด
เลข
14605 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 1
รายการ
14606 ซือ้ กระดาษไดเร็ตเทอร์มอล์ลขนาด 5.5 ซม. * 50 หลา
จานวน 500 ม้วน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
99,000.00
99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี PR8000063110004
1/11/2562
จากัด
2,400.00
2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000063110016
1/11/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000063110018

1/11/2562

-

-

850.00

850.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000063110013

1/11/2562

-

-

4,050.00

4,050.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110005

1/11/2562

-

-

30,495.00
18,832.00

30,495.00 เฉพาะเจาะจง
18,832.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท แอฟฟินิเท็ค จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110019
PR8000063110031

1/11/2562
4/11/2562

-

-

95,000.00

95,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พลูก้า เทค จากัด

PO8000063110012

4/11/2562

-

-

93,122.10

93,122.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110028

4/11/2562

-

-

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110027

4/11/2562

-

-

94,374.00

94,374.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100574

4/11/2562

-

-

21,890.00
8,280.01

21,890.00 เฉพาะเจาะจง
8,280.01 เฉพาะเจาะจง

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PO8000063110011
PR8000063110045

4/11/2562
4/11/2562

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็ม ดี บิวตี้

PR8000063110046

4/11/2562

-

-

57,500.00

57,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พลูก้า เทค จากัด

PR8000063110044

4/11/2562

-

-

หน ้า 1249

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14607 ซือ้ ยา Ammonia 30 ml จานวน 20 โหล
14608 ซือ้ ยา CAPD 2 (1.5% Low Cal) เหลือง 5000 ml
จานวน 100 ถุง
14609 ซือ้ ยา Ciprofloxacin 200 mg inj 100 ml (Cifloxin)
จานวน 500 vial
14610 ซือ้ ยา D 5 W 250 ml จานวน 200 ถุง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,274.20
3,274.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จากัด
PR8000063110042
4/11/2562
79,100.00
79,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000063110048
4/11/2562
24,075.00 เฉพาะเจาะจง

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง

5,340.00

5,340.00 เฉพาะเจาะจง

67,410.00

67,410.00 เฉพาะเจาะจง

1,500.00

-

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000063110039

4/11/2562

-

-

PR8000063110038

4/11/2562

-

-

PR8000063110036

4/11/2562

-

-

PR8000063110035

4/11/2562

-

-

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์
จากัด (มหาชน)
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล
จากัด
บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า(ประเทศ
ไทย) จากัด
โรงพยาบาลศิริราช

PR8000063110030

4/11/2562

-

-

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

โรงพยาบาลศิริราช

PR8000063110029

4/11/2562

-

-

14615 ซือ้ ยา Sodium chloride 15% 100 ml (U Enema)
จานวน 2000 ขวด , Sodium chloride 15% 10 ml
(เด็ก) (Unison Enema) จานวน 20 ขวด

39,300.00

39,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูนีซัน จากัด

PR8000063110037

4/11/2562

-

-

14616 ซือ้ ยา Sodium chloride 3% 500 ml (NaCl) จานวน
100 ขวด
14617 ซือ้ ยา Thiopental 1000 mg inj (Pentothal) จานวน
20 vial , Naloxone 0.4 mg/1 ml inj (Narcotan)
จานวน 30 amp
14618 ซือ้ ยา Topiramate 50 mg tab (Pradox) จานวน 20
กล่อง
14619 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 2 รายการ
14620 ขออนุมัติซอื้ D 10 S 500 ml จานวน 60 ถุง/ขวด

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110041

4/11/2562

-

-

9,278.60

9,278.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์
จากัด (มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนจากัด ภิญโญฟาร์มาซี

PR8000063110047

4/11/2562

-

-

13,080.00

13,080.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดไลน์ จากัด

PR8000063110040

4/11/2562

-

-

35,528.28
1,800.17

35,528.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
1,800.17 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
หน ้า 1250

PR8000063110049
PR8000063100588

4/11/2562
4/11/2562

-

-

14611 ซือ้ ยา Dexamethasone 4 mg/ml inj (DEXASONE)
จานวน 20 กล่อง
14612 ซือ้ ยา Hyaluronate Na 20 mg/2 ml prefilled inj
(Ostenil) จานวน 10 กล่อง
14613 ซือ้ ยา Methylene blue 20 mg/2 ml inj จานวน 30
vial
14614 ซือ้ ยา Silver nitrate stick 5 gm จานวน 10 แท่ง

24,075.00

ข้อเสนอแนะ

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14621 ขออนุมัติซอื้ Tdap vac. 0.5 ml (Adacel) จานวน 20
vial,Influenza 0.5 ml SH (ไข้หวัดใหญ่
VaxigripTetra) จานวน 300 กล่อง
14622 ขออนุมัติซอื้ Varicella 0.5 ml (Varivax)(อีสุกอีใส)
จานวน 100 กล่อง
14623 ซือ้ แปรง ล้างเครือ่ งมือ 5 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
90,308.00
90,308.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000063100590
5/11/2562
-

80,250.00

80,250.00 เฉพาะเจาะจง

4,310.00

4,310.00 เฉพาะเจาะจง

14624 ซือ้ เสือ้ กาวน์กันน้า
14625 ซือ้ อ๊อกซิเจนชนิดท่อ

45,000.00
5,350.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,350.00 เฉพาะเจาะจง

14626 ขออนุมัติซอื้ คูลเลอร์สแตนเลส จานวน 6 ถัง
14627 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 3 รายการ
ดังแนบ
14628 ซือ้ Renal Biopsy Needle # 16 10 Cm จานวน 20
ชิ้น
14629 ซือ้ ยา MTV Drop (Vit A 2000 iu/ml) (Munti Vim)
จานวน 40 ขวด
14630 ซือ้ Cane (ไม้เท้า) ชนิด 3 ปุ่ม จานวน 24 อัน
14631 ขออนุมัติซอื้ hdPHENYtoin 250 mg/5ml inj
(Dilantin) จานวน 15 กล่อง
14632 ซือ้ Glove disposable Sterile # 6.5 (S) ข้าง จานวน
10 กล่อง
14633 ซือ้ Glucostrip (Accu-Chek) 50 Strip AC
PERFORMA STRIP 100 II จานวน 50 BOX
14634 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 4 รายการ
ตามเอกสารแนบ
14635 ซือ้ IV set for pump (B Braun) INTRAFIX
PRIMELINE 180 CM จานวน 600 ชิ้น

21,000.00
34,000.00

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100583

5/11/2562

-

-

PR8000063110051

5/11/2562

-

-

PR8000063110052
PR8000063110050

5/11/2562
5/11/2562

-

-

21,000.00 เฉพาะเจาะจง
34,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส
กรุป๊ จากัด
บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด
บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
อมรเลิศวิทย์
บริษัท แอมเบสพลัส จากัด

PO8000063110018
PR8000063110060

6/11/2562
6/11/2562

-

-

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดสเต็ป จากัด

PR8000063110063

6/11/2562

-

-

2,568.00

2,568.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บี.เอ็ล.ฮัว้ จากัด

PR8000063110062

6/11/2562

-

-

8,346.00
93,491.25

8,346.00 เฉพาะเจาะจง
93,491.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110061
PR8000063110026

6/11/2562
7/11/2562

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000063110070

7/11/2562

-

-

48,150.00

48,150.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110066

7/11/2562

-

-

60,600.00

60,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ไทยก๊อส จากัด

PR8000063110069

7/11/2562

-

-

51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
หน ้า 1251

PR8000063110067

7/11/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14636 ซือ้ Transpore 1x10 yds (ม้วน) จานวน 60 กล่อง ,
Micropore 1x10 yds (ม้วน) จานวน 60 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
59,064.00
59,064.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063110065
7/11/2562
จากัด

14637 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 3 รายการ
ตามเอกสารแนบ
14638 ซือ้ I closed suction set CH 14 จานวน 30 ถุง
14639 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจาเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
14640 ซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 20 รายการ
14641 ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว 2 ชนิด

45,154.00

45,154.00 เฉพาะเจาะจง

12,000.00
350.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง
350.00 เฉพาะเจาะจง

64,384.04
11,556.00

64,384.04 เฉพาะเจาะจง
11,556.00 เฉพาะเจาะจง

14642 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์

87,000.00

87,000.00 เฉพาะเจาะจง

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง

14644 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

4,000.00

14645 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท สไปโร เมด จากัด
บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จากัด

PR8000063110064

7/11/2562

-

-

PR8000063110068
PR8000063110075

7/11/2562
8/11/2562

-

-

บริษัท กิมไถ่ 2512 จากัด
บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
ไอที เอเวอร์รีติง

PR8000063110076
PR8000063110077

8/11/2562
8/11/2562

-

-

PR8000063110079

8/11/2562

-

-

PR8000063110125

11/11/2562

-

-

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟิร์มเมอร์ จากัด

PR8000063110121

11/11/2562

-

-

4,525.00

4,525.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด

PR8000063110122

11/11/2562

-

-

14646 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

11,880.00

11,880.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จากัด PR8000063110111

11/11/2562

-

-

14647 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

PR8000063110113

11/11/2562

-

-

14648 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี เมดิค จากัด

PR8000063110108

11/11/2562

-

-

14649 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

63,600.00

63,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

PR8000063110115

11/11/2562

-

-

14643 ขอซือ้ ถ่านกระดุม

หน ้า 1252

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14650 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
72,000.00
72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด PR8000063110114
11/11/2562
-

14651 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

72,500.00

72,500.00 เฉพาะเจาะจง

14652 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

86,400.00

14653 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ข้อเสนอแนะ
-

PR8000063110109

11/11/2562

-

-

86,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

PR8000063110116

11/11/2562

-

-

86,400.00

86,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

PR8000063110117

11/11/2562

-

-

14654 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

86,400.00

86,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

PR8000063110118

11/11/2562

-

-

14655 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

96,800.00

96,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

PR8000063110119

11/11/2562

-

-

14656 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อะควาสตาร์ จากัด

PR8000063110099

11/11/2562

-

-

14657 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

14,766.00

14,766.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110105

11/11/2562

-

-

14658 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

16,900.00

16,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110092

11/11/2562

-

-

14659 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

20,009.00

20,009.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110094

11/11/2562

-

-

14660 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

31,400.00

31,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110093

11/11/2562

-

-

14661 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

40,500.00

40,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จากัด

PR8000063110106

11/11/2562

-

-

14662 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

57,780.00

57,780.00 เฉพาะเจาะจง

11/11/2562

-

-

14663 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

59,737.00

59,737.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ PR8000063110091
ไทย) จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000063110100

11/11/2562

-

-

หน ้า 1253

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14664 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
59,737.00
59,737.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000063110104
11/11/2562
-

14665 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

68,266.00

68,266.00 เฉพาะเจาะจง

14666 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

80,464.00

80,464.00 เฉพาะเจาะจง

14667 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

81,741.00

14668 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
14669 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

ข้อเสนอแนะ
-

PR8000063110090

11/11/2562

-

-

PR8000063110096

11/11/2562

-

-

81,741.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110101

11/11/2562

-

-

84,850.00

84,850.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด

PR8000063110098

11/11/2562

-

-

86,321.00

86,321.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด

PR8000063110097

11/11/2562

-

-

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมธานนท์ จากัด

PR8000063110124

11/11/2562

-

-

14671 ขอซ่อมเครือ่ ง Plasmatherm

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีมาร์ค จากัด

PO8000063110029

13/11/2562

-

-

14672 ขออนุมัติซอื้ Betahistine diHCL 24mg (BetaSerc)
จานวน 400 กล่อง
14673 ขออนุมัติซอื้ Desmopressin 4 mcg/1ml inj (Minirin)
จานวน 2 กล่อง
14674 ขออนุมัติซอื้ Glucerna 400 gmจานวน 100 กระป๋อง

94,160.00

94,160.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110128

11/11/2562

-

-

4,979.78

4,979.78 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110112

11/11/2562

-

-

38,413.00

38,413.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110110

11/11/2562

-

-

14675 ขออนุมัติซอื้ Hepatitis B vac 1 ml (Euvax-B) จานวน
300 vial/กล่อง
14676 ขออนุมัติซอื้ Mometasone 0.1% 5 gm cream
(Elomet) จานวน 300 หลอด
14677 ขออนุมัติซอื้ Phosphate inj 8.7% inj 20 ml
(K2HPO4) จานวน 100 amp/กล่อง

73,830.00

73,830.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110131

11/11/2562

-

-

23,112.00

23,112.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110126

11/11/2562

-

-

5,992.00

5,992.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110127

11/11/2562

-

-

14670 ขอซือ้ หัวเครือ่ งพิมพ์

หน ้า 1254

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14678 ขออนุมัติซอื้ Testosterone 50 mg/5gm gel
(Androgel) จานวน 50 กล่อง
14679 ขออนุมัติซอื้ UNasyn 1.5 gm inj
(Ampic1gm+sulbac0.5gm จานวน 200 vial
14680 ขออนุมัติซอื้ พัดลมดูดอากาศสาหรับห้องพ่นยาเด็ก

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
92,234.00
92,234.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000063110130
11/11/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

16,050.00

16,050.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110129

11/11/2562

-

-

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายโอภาศ สว่างศรี

PO8000063110027

13/11/2562

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านซีลลอส/ร้านดอกไม้นารีรัตน์

PR8000063110141

11/11/2562

-

-

180,000.00

180,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซัมโนเทค ไทย จากัด

PO8000063110022

11/11/2562

-

-

31,165.91

31,165.91 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จากัด

PR8000063110138

11/11/2562

-

-

14684 ขออนุมัติซอื้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

91,592.00

91,592.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110107

11/11/2562

-

-

14685 ค่าบริการสลายนิ่ว

48,500.00

48,500.00 เฉพาะเจาะจง

13/11/2562

-

-

14686 จ้างตัดเย็บผ้าสาหรับผูป้ ่วย 5 รายการ

94,500.00

94,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซีย่ ์ เซอร์วิส PO8000063110030
เซส จากัด
บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุป๊ จากัด PO8000063110021

11/11/2562

-

-

14687 จ้างทาผ้าผูป้ ่วย 5 รายการ

94,500.00

94,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุป๊ จากัด PO8000063110025

11/11/2562

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยนเนอร์ราลดรัก๊ ส์เฮ้าส์ จากัด PR8000063110136

11/11/2562

-

-

63,000.00

63,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จากัด

PR8000063110142

11/11/2562

-

-

18,190.00

18,190.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จากัด PR8000063110137

11/11/2562

-

-

14681 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสาหรับโครงการนิทรรศการความรูก้ าร
ป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานด้วยตนเอง วัน
เบาหวานโลก
14682 ขออนุมัติซอื้ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วน
ปลายเพื่อค้ายัน จานวน 2 ชุด
14683 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 2 เครือ่ ง

14688 ซือ้ ยา Ampicillin 1 gm inj (NADICILLIN) จานวน
500 vial
14689 ซือ้ ยา Levetiracetam 500 mg tab (Lecetam)
จานวน 70 กล่อง
14690 ซือ้ ยา Warfarin 3 mg ฟ้า (Orfarin) จานวน 50 กล่อง

หน ้า 1255

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14691 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ
14692 ซือ้ วัสดุใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,355.80
6,355.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จากัด PR8000063110087
11/11/2562
12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

8,572.00

8,572.00 เฉพาะเจาะจง

14694 ซือ้ เตียงทรีทเม้นต์ และโคมไฟขยาย

23,540.00

14695 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท บัณฑิตสเตชั้นเนอรี่ จากัด/ PR8000063110089
บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ)
จากัด/บริษัท ทีทูเอส จากัด (สาขา
แหลมทองบางแสน/บริษัท สยามแมค
โคร จากัด/บริษัท เนทรัลฟูดรีเทล/
บ้านถิปาถะ/บริษัท บึทูเอส จากัด
(สาขาแหลมทองบางแสน)/ร้าน
บัณฑิตเอกสาร

11/11/2562

-

-

PR8000063110103

11/11/2562

-

-

23,540.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอส เอส ก๊อปปี้/นายจานงค์
ญาติเจริญ
บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จากัด

PO8000063110028

13/11/2562

-

-

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด

PR8000063110120

11/11/2562

-

-

14696 ซือ้ Admit Set

92,800.00

92,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.มาร์เก็ตติง้ จากัด

PR8000063110179

12/11/2562

-

-

14697 วือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ 9 ชนิด

39,850.00

39,850.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110159

12/11/2562

-

-

14698 ซือ้ ยา AMIOdarone 200 mg tab (Zydarone)
จานวน 60 กล่อง
14699 ซือ้ ยา Acyclovir 800 mg tab (Clinovir 800) จานวน
100 กล่อง , Ytp Plai Oil Cream (Plaivana) จานวน
1200 หลอด
14700 ซือ้ ยา Airpiprazole 5 mg tab (Apalife5) จานวน 30
กล่อง

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110154

12/11/2562

-

-

85,200.00

85,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท บางกอก ดรัก จากัด

PR8000063110166

12/11/2562

-

-

32,370.00

32,370.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดไลน์ จากัด

PR8000063110163

12/11/2562

-

-

14693 ซือ้ วัสดุในโครงการ

หน ้า 1256

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14701 ซือ้ ยา Berclomine sus 60 ml จานวน 4 ลัง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,800.00
3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด
PR8000063110173
12/11/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

14702 ซือ้ ยา Bupivac. 5+80 mg/ml 4 ml Heavy
(Marcaine) จานวน 60 กล่อง
14703 ซือ้ ยา Calcium carbonate 600 mg tab
(Caltab600) จานวน 200 กล่อง
14704 ซือ้ ยา Cefotaxime 1 gm (Claraxim) จานวน 6 กล่อง

40,125.00

40,125.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ เอส วิชั่น จากัด

PR8000063110158

12/11/2562

-

-

38,200.00

38,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด

PR8000063110161

12/11/2562

-

-

5,457.00

5,457.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000063110156

12/11/2562

-

-

14705 ซือ้ ยา D 5 W 500 ml จานวน 200 ถุง , D 5 S/3
1000 ml จานวน 500 ถุง
14706 ซือ้ ยา Dorzolamide 2%+TML 0.5% e.d 5 ml
(Cosopt) จานวน 200 กล่อง
14707 ซือ้ ยา Hydrochlorothiazide 25 mg tab (HCTZ)
(TO) จานวน 30 กล่อง
14708 ซือ้ ยา Methylprednisolone 1 gm inj (Methpred)
จานวน 20 vial , Hydrocortisone 100 mg inj
(HYDROCORTISON) จานวน 10 กล่อง

19,750.00

19,750.00 เฉพาะเจาะจง

12/11/2562

-

-

59,920.00

59,920.00 เฉพาะเจาะจง

12/11/2562

-

-

5,100.00

5,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
PR8000063110177
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000063110175
จากัด
บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จากัด PR8000063110167

12/11/2562

-

-

34,800.00

34,800.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ภิญโญฟาร์มาซี

PR8000063110170

12/11/2562

-

-

14709 ซือ้ ยา N.S.S 0.9% 1000 ml จานวน 2000 ถุง

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จากัด

PR8000063110176

12/11/2562

-

-

14710 ซือ้ ยา Omeprazole 20 mg cap (Miracid) จานวน
300 กล่อง , Enalapril 5 mg (Anapril5) จานวน 100
กล่อง
14711 ซือ้ ยา Oxytocin 10 iu/1 ml inj (Synthocinon)
จานวน 5 กล่อง
14712 ซือ้ ยา Paracetamol 250 mg/5 ml sus 60 ml (Sara
forte) จานวน 1000 ขวด

83,000.00

83,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด

PR8000063110148

12/11/2562

-

-

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จากัด

PR8000063110157

12/11/2562

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด

PR8000063110147

12/11/2562

-

-

หน ้า 1257

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14713 ซือ้ ยา Potassium citrate 231+Na citrate195 tab
(Pocitrin) จานวน 60 กล่อง
14714 ซือ้ ยา Silymarin 140 mg tab (Samarin) จานวน 90
กล่อง
14715 ซือ้ ยา Sodium hypochorite 5 gm (Virgon) จานวน
5 กล่อง
14716 ซือ้ ยา Streptokinase 1.5 mu (Streptase) จานวน 5
vial
14717 ซือ้ ยา Sulfasalazine 500 mg tab (Salazine) จานวน
200 กล่อง , Doxazosin 4 mg (CARDOXA) จานวน
200 กล่อง
14718 ซือ้ ยา Vancomycin 500 mg inj (Vancogen) จานวน
300 vial
14719 ซือ้ ยา Vaseline 50 gm จานวน 100 กระปุก

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
32,100.00
32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล
PR8000063110152
12/11/2562
เฮลท์แคร์ จากัด
90,000.00
90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
PR8000063110149
12/11/2562
อินดัสตรี้ จากัด
9,501.60
9,501.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จากัด
PR8000063110150
12/11/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000063110160

12/11/2562

-

-

67,000.00

67,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด

PR8000063110155

12/11/2562

-

-

20,865.00

20,865.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110172

12/11/2562

-

-

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110164

12/11/2562

-

-

14720 ซือ้ ยา Vitamin B 6 100 mg tab (Pyridoxine,Besix)
จานวน 40 กล่อง
14721 ซือ้ ยา Vitamin B complex tab (B CO-ED) จานวน
100 box , Povidone lodine Scrub 450 ml
(Betamed Scrub) จานวน 240 bot , Povidone
lodine Soln 30 ml (Betadine) จานวน 300 ขวด

20,000.01

20,000.01 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จากัด
(มหาชน)
บริษัท จรูญเภสัช จากัด

PR8000063110151

12/11/2562

-

-

45,753.20

45,753.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด

PR8000063110146

12/11/2562

-

-

14722 ซือ้ ยา Water (sterile) 450 ml (Hydrox Prefilled)
จานวน 500 ชุด
14723 ซือ้ ยา จานวน 7 รายการ ตามเอกสารแนบ

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จากัด

PR8000063110178

12/11/2562

-

-

22,740.00

22,740.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000063110168
จากัด
8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะวินเนอร์แอสโซซิเอท
PR8000063110165
จากัด
หน ้า 1258

12/11/2562

-

-

12/11/2562

-

-

14724 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 1 ชนิด

8,000.00

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14725 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 1 ชนิด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,200.00
9,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จากัด (มหาชน) PR8000063110171
12/11/2562
-

14726 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 1 ชนิด

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง

14727 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 4 ชนิด

93,598.25

93,598.25 เฉพาะเจาะจง

3,700.00

ข้อเสนอแนะ
-

12/11/2562

-

-

12/11/2562

-

-

3,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063110169
จากัด
บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ PR8000063110162
ไทย) จากัด
บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จากัด
PR8000063110153

12/11/2562

-

-

4,050.00

4,050.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์

PR8000063110184

13/11/2562

-

-

14730 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

28,500.00

28,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี เมดิค จากัด

PR8000063110185

13/11/2562

-

-

14731 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จากัด

PR8000063110186

13/11/2562

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

อมรเลิศวิทย์

PR8000063110143

13/11/2562

-

-

14733 ซือ้ Bioteq Drainage Catheter Set 12 Fr 30 CM
จานวน 5 ชิ้น
14734 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110180

13/11/2562

-

-

2,492.03

2,492.03 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110193

13/11/2562

-

-

14735 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

18,725.00

18,725.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110190

13/11/2562

-

-

14736 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

92,287.50

92,287.50 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110189

13/11/2562

-

-

14737 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

96,086.00

96,086.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000063110192

13/11/2562

-

-

14728 ซือ้ Bottle plastic 30 ml (ขวด 30 ซีซี กลม) จานวน
2000 ใบ . Cup (ตลับ 10 gm - สีฟ้า) จานวน 1000
ตลับ
14729 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

14732 ขออนุมัติซอื้ ที่นอนพักเวร จานวน 1 เตียง
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14738 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 1 รายการ
14739 ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
21,000.00
21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จากัด
PR8000063110181
13/11/2562
3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

14740 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 2 รายการ

12,159.48

12,159.48 เฉพาะเจาะจง

14741 ขออนุมัติซอื้ Tiotropium bromide handi 18 mcg
(Spiriva Combo)จานวน 40 กล่อง
14742 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งตรวจนับธนบัตรปลอม จานวน 2
เครือ่ ง
14743 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งพิมชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แคร่สนั้ จานวน 2 เครือ่ ง
14744 ขออนุมัติซอื้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 2 รายการ

19,987.60

14745 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแทพย์ ประจาเดือน
กันยายน 2562
14746 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

-

บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จากัด PR8000063110213

14/11/2562

-

-

PR8000063110197

14/11/2562

-

-

19,987.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110204

14/11/2562

-

-

27,799.99

27,799.99 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PO8000063110038

15/11/2562

-

-

21,500.00

21,500.00 เฉพาะเจาะจง

ไอที เอเวอร์รีติง

PO8000063110039

15/11/2562

-

-

43,000.09

43,000.09 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110205

14/11/2562

-

-

42,500.00

42,500.00 เฉพาะเจาะจง

โรงพยาบาลชลบุรี

PR8000063110217

14/11/2562

-

-

3,959.00

3,959.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110199

14/11/2562

-

-

PR8000063110196

14/11/2562

-

-

PR8000063110194

14/11/2562

-

-

PR8000063110198

14/11/2562

-

-

PR8000063110195

14/11/2562

-

-

PR8000063110215

14/11/2562

-

-

14747 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

6,741.00

14748 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

28,248.00

14749 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

46,010.00

14750 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

93,625.00

14751 ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

ข้อเสนอแนะ

3,745.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
6,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
28,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
46,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14752 ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม
14753 ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม
14754 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,155.00
1,155.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063110229
15/11/2562
จากัด
12,585.00
12,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063110228
15/11/2562
จากัด
11,600.00
11,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด
PR8000063110226
15/11/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

14755 ซือ้ ยา Alteplase (rt-PA) 2 mg จานวน 12 dose ,
Phenylephrine 10% e.d. 5 ml (Siriral) จานวน 30
ขวด
14756 ซือ้ ยา Water for injection 100 ml จานวน 1000
ขวด , D 5 S/2 1000 ml จานวน 1000 ถุง
14757 ซือ้ ยา Cyproheptadine 4 mg tab (TMan) จานวน
20 ขวด
14758 ซือ้ ยา Danazol 200 mg (Vabon 200) จานวน 10
ขวด
14759 ซือ้ ยา Dex TROmethorphan 15 mg จานวน 100
กล่อง

21,600.00

21,600.00 เฉพาะเจาะจง

โรงพยาบาลศิริราช

PR8000063110225

15/11/2562

-

-

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จากัด

PR8000063110235

15/11/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จากัด

PR8000063110233

15/11/2562

-

-

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด

PR8000063110234

15/11/2562

-

-

7,800.00

7,800.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110232

15/11/2562

-

-

14760 ซือ้ ยา Amphotericin B 50 mg inj (Fungizone)
จานวน 60 vial
14761 ขอซือ้ Sticker direct thermal

10,593.00

10,593.00 เฉพาะเจาะจง

โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด

PR8000063110224

15/11/2562

-

-

9,095.00

9,095.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110263

18/11/2562

-

-

14762 ซือ้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 2 เครือ่ ง

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จากัด

PR8000063110240

18/11/2562

-

-

14763 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ Ioban
23*17 จานวน 10 กล่อง

36,380.00

36,380.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000063110261

18/11/2562

-

-
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14764 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ เรดดอท
แบบโฟม สาหรับผูใ้ หญ่ จานวน 160 แพ็ค

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
64,000.00
64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จากัด PR8000063110267
18/11/2562
-

14765 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

4,558.20

4,558.20 เฉพาะเจาะจง

14766 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

87,000.00

87,000.00 เฉพาะเจาะจง

14767 ขอซือ้ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

19,990.00

19,990.00 เฉพาะเจาะจง

14768 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร

99,000.00

14769 ขออนุมัติซอื้ Alendron 70+vitd56 tab
(FosamaxPlus) จานวน 300 กล่อง
14770 ขออนุมัติซอื้ Benzydamine HCL 3 mg/ml spray (D
Throst) จานวน 30 ขวด
14771 ขออนุมัติซอื้ Tetanus IG 250 iu/1 ml inj (Tetagam
P) จานวน 20 vial/กล่อง
14772 ขออนุมัติซอื้ Hdlnsulin Aspart30/PTM70u/ml 3 ml
(NovoMix30 PF) จานวน 100 กล่อง
14773 ขออนุมัติซอื้ Ulipristal acetate 5 mg tab (Esmya)
จานวน 10 กล่อง
14774 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 3 รายการ

บริษัท ไอโครเทค จากัด

ข้อเสนอแนะ
-

PR8000063110252

18/11/2562

-

-

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000063110255
จากัด
บริษัท รีนอลพลัส จากัด
PR8000063110265

18/11/2562

-

-

18/11/2562

-

-

99,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติง้ (ไทย
แลนด์) จากัด (สานักงานใหญ่)

PR8000063100443

18/11/2562

-

-

98,547.00

98,547.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110257

18/11/2562

-

-

3,900.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110236

18/11/2562

-

-

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110256

18/11/2562

-

-

88,275.00

88,275.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110237

18/11/2562

-

-

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110238

18/11/2562

-

-

32,150.00

32,150.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

PO8000063110040

19/11/2562

-

-

14775 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 10 เครือ่ ง

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จากัด

PR8000063110242

18/11/2562

-

-

14776 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งปรับอากาศ ขนาด 18180 btu
จานวน 1 เครือ่ ง

23,379.50

23,379.50 เฉพาะเจาะจง

ณัฐแอร์

PO8000063110041

19/11/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14777 ขออนุมัติปรับปรุงหลังคาชั้น 6 ห้องพัสดุ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
92,191.20
92,191.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จากัด
PO8000063110042 19/11/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

14778 จ้างปรับปรุงงานวางถังบาบัดน้าเสียห้องน้า ชั้น 1 ชายหญิง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จานวน 1 งาน

64,234.24

64,234.24 เฉพาะเจาะจง

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008

PO8000063110043

19/11/2562

-

-

14779 จ้างปรับปรุงระบบกันซึมระเบียงชั้น 3 ห้องผูป้ ่วย
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จานวน 1 งาน
14780 ซือ้ CT Y connecting tube with Dual check valve
contents จานวน 50 ชิ้น
14781 ซือ้ Syringe for Mallinckrodt 200 ml จานวน 200
Set
14782 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รายการ เข็มฉีดยา
21 จี *1-1/2'' จานวน 200 กล่อง
14783 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 2 รายการ

79,436.80

79,436.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จากัด

PO8000063110044

19/11/2562

-

-

17,250.00

17,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สีมา-เมดิก จากัด

PR8000063110244

18/11/2562

-

-

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สีมา-เมดิก จากัด

PR8000063110245

18/11/2562

-

-

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110260

18/11/2562

-

-

33,812.00

33,812.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110266

18/11/2562

-

-

14784 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 3 รายการ

50,825.00

50,825.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110253

18/11/2562

-

-

14785 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 5 รายการ

23,005.00

23,005.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110241

18/11/2562

-

-

14786 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 9 รายการ

68,620.00

68,620.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด

PR8000063110258

18/11/2562

-

-

14787 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ Jamshidi
11 G*4'' จานวน 20 ชิ้น/Pcs
14788 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ Prontosan
Wound Sol 350 ml จานวน 10 ชิ้น

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล จากัด (มหาชน) PR8000063110262

18/11/2562

-

-

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

18/11/2562

-

-

หน ้า 1263

PR8000063110259

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14789 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ ชุดให้
น้าเกลือ 02-BW แอร์สนั้ (IV SET ) จานวน 500 ชุด
14790 ซือ้ เข็มเจาะและเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ (MAX-Core
Biopsy 16 g 16 cm) จานวน 5 ชิ้น
14791 ขอซือ้ ถังใส่วัสดุมีคมติดเชื้อ ขนาด 5*7 cm. จานวน
300 ใบ
14792 0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000 ml จานวน
1,200 ขวด
14793 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 3 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
41,000.00
41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จากัด
PR8000063110264
18/11/2562
-

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

36,600.00

ข้อเสนอแนะ
-

18/11/2562

-

-

18/11/2562

-

-

36,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063110246
จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด มิราเคิลแอนด์บรา PR8000063110268
เธอร์
บริษัท สตาร์แล็บ จากัด
PR8000063110278

19/11/2562

-

-

25,500.00

25,500.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000063110283

19/11/2562

-

-

14794 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

4,600.00

4,600.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์

PR8000063110297

19/11/2562

-

-

14795 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์

PR8000063110300

19/11/2562

-

-

14796 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์

PR8000063110293

19/11/2562

-

-

14797 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

15,200.00

15,200.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์

PR8000063110290

19/11/2562

-

-

14798 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

18,618.00

18,618.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110294

19/11/2562

-

-

14799 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

33,700.00

33,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์

PR8000063110301

19/11/2562

-

-

14800 ขอซือ้ เครือ่ งกรอฟนเคลือ่ นที่

89,000.00

89,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. เอ็มมีเน้นซ์

PO8000063110066

27/11/2562

-

-

14801 ขอซือ้ เครือ่ งพิมพ์ชนิด Dot Matrix

21,500.00

21,500.00 เฉพาะเจาะจง

ไอที เอเวอร์รีติง

PO8000063110067

27/11/2562

-

-

หน ้า 1264

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14802 ขออนุมัติซอื้ CM Nonionic 300 mg l/ml 50 ml
(Omnipaque)จานวน 3 กล่อง
14803 ขออนุมัติซอื้ Lopinavir 100+Ritonavir 25 tab
(Aluvia)จานวน 60 กล่อง
14804 ขออนุมัติซอื้ Piperacillin 4g+Tazobactam 0.5 g inj
(PiPerTaz) จานวน 500 vial/กล่อง
14805 ขออนุมัติซอื้ Progesterone 200 mg tab
(Utrogestan) จานวน 20 กล่อง
14806 ขออนุมัติซอื้ hdPHENYToin 50 mg tab (Dilantin)
จานวน 100 ขวด
14807 ขออนุมัติซอื้ Acetylcysteine 600 mg (NACLong) 10
t/tube จานวน 700 หลอด
14808 ขออนุมัติซอื้ Cetaphil Skin RestoringMois lotion
จานวน 10 ขวด
14809 ขออนุมัติซอื้ DTPa+IPV+HIB 0.5 ml (Pentaxin)
จานวน 50 กล่อง
14810 ขออนุมัติซอื้ Donepezil 5 mg (Dozemo) จานวน
100 กล่อง
14811 ขออนุมัติซอื้ Eletriptan 40 mg (Relpax) จานวน 100
กล่อง
14812 ขออนุมัติซอื้ Levocetirizine 5 mg tab (Xyzal)
จานวน 100 กล่อง
14813 ขออนุมัติซอื้ Racecadotrill 30 mg pwd (Hidrasec)
จานวน 30 กล่อง
14814 ขออนุมัติซอื้ Zoledronic acid 5 mg/100 ml inj
(Aclasta) จานวน 7 กล่อง
14815 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 2
รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
15,022.80
15,022.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000063110292
19/11/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110284

19/11/2562

-

-

39,590.00

39,590.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110289

19/11/2562

-

-

7,062.00

7,062.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110296

19/11/2562

-

-

64,735.00

64,735.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110269

19/11/2562

-

-

99,617.00

99,617.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110274

19/11/2562

-

-

8,795.40

8,795.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110299

19/11/2562

-

-

45,475.00

45,475.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110270

19/11/2562

-

-

41,944.00

41,944.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110271

19/11/2562

-

-

17,869.00

17,869.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110285

19/11/2562

-

-

95,979.00

95,979.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110275

19/11/2562

-

-

14,445.00

14,445.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110273

19/11/2562

-

-

88,142.32

88,142.32 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110287

19/11/2562

-

-

69,600.00

69,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยก๊อส จากัด

PR8000063110279

19/11/2562

-

-

หน ้า 1265

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14816 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 2
รายการ
14817 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 2
รายการ
14818 ขออนุมัติซอื้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
75,600.00
75,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000063110282
19/11/2562
87,600.00

87,600.00 เฉพาะเจาะจง

8,909.93

8,909.93 เฉพาะเจาะจง

14819 จ้างซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ ห้องแยก
เชื้อ ชั้น 6 จานวน 1 งาน
14820 ซือ้ Haemodialysis Set Sterile ชุดแทงเข็ม (BUU
AVF01) จานวน 1,600 ชุด
14821 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

16,400.00

14822 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

21,834.42

14823 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

23,326.00

14824 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

31,565.00

14825 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

32,100.00

14826 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

37,450.00

14827 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

42,083.10

14828 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

53,928.00

14829 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

69,229.00

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000063110281

19/11/2562

-

-

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110303

19/11/2562

-

-

16,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายโอภาศ สว่างศรี

PR8000063110312

19/11/2562

-

-

24,800.00

24,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยก๊อส จากัด

PR8000063110280

19/11/2562

-

-

5,970.60

5,970.60 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110304

19/11/2562

-

-

PR8000063110305

19/11/2562

-

-

PR8000063110309

19/11/2562

-

-

PR8000063110288

19/11/2562

-

-

PR8000063110311

19/11/2562

-

-

PR8000063110307

19/11/2562

-

-

PR8000063110308

19/11/2562

-

-

PR8000063110298

19/11/2562

-

-

PR8000063110295

19/11/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
21,834.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
23,326.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
42,083.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
69,229.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
หน ้า 1266

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14830 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
14831 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
14832 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 2 รายการ
14833 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 2 รายการ
14834 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 2 รายการ
14835 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์สาหรับโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กด้วยนิทานและปรับสภาพแวดล้อมการให้บริการแก่
ผูป้ ่วยนอกเด็ก
14836 น้ายาดับเพลิงและเกจ์วัด
14837 ซือ้ น้ายาปรับผ้านุ่ม
14838 ซือ้ ยา Augmentin 1 gm tab (A875+C125)
(Cavumox) จานวน 900 กล่อง
14839 ซือ้ ยา Clopidogrel 75 mg (Apolets) จานวน 350
กล่อง
14840 ซือ้ ยา Cocareldopa L100+C25 mg (Sinemet)
จานวน 100 กล่อง
14841 ซือ้ ยา Fentanyl 100 mcg/2 ml inj จานวน 140
กล่อง , Morphine 10 mg/5 ml syr 60 ml จานวน
100 ขวด
14842 ซือ้ ยา Gabapentin 300 mg cap (Berlontin) จานวน
450 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
83,888.00
83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
86,349.00
86,349.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
18,660.80
18,660.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
32,742.00
32,742.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
88,382.00
88,382.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
96,000.00
96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.พี.วูด้ โปรดักส์ จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000063110286
19/11/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR8000063110313

19/11/2562

-

-

PR8000063110318

19/11/2562

-

-

PR8000063110314

19/11/2562

-

-

PR8000063110319

19/11/2562

-

-

PO8000063110059

20/11/2562

-

-

3,349.10

3,349.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พันแสน ซัพพลาย จากัด

PR8000063110331

20/11/2562

-

-

5,885.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110329

20/11/2562

-

-

95,337.00

95,337.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000063110350

20/11/2562

-

-

94,500.00

94,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110347

20/11/2562

-

-

38,413.00

38,413.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิง้ จากัด

PR8000063110351

20/11/2562

-

-

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง

สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

PR8000063110343

20/11/2562

-

-

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110348

20/11/2562

-

-

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
หน ้า 1267

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14843 ซือ้ ยา Iron Sucrose inj 100 mg/5 ml (Femorum)
จานวน 100 กล่อง
14844 ซือ้ ยา Ispaghula 5 gm pwd (Mucilin) จานวน 500
กล่อง
14845 ซือ้ ยา Metoprolol 100 mg tab (Metoprolol)
จานวน 50 กล่อง
14846 ซือ้ เครือ่ งดับเพลิง 2 เครือ่ ง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
71,500.00
71,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด
PR8000063110352
20/11/2562
56,250.00

56,250.00 เฉพาะเจาะจง

17,500.00

17,500.00 เฉพาะเจาะจง

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง

24,400.00

24,400.00 เฉพาะเจาะจง

4,250.00

4,250.00 เฉพาะเจาะจง

14849 ขอซือ้ Mepiform Non Sterile 5*7.5cm 5Pc/Box
จานวน 10 กล่อง
14850 ซือ้ ยา จานวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง

57,994.00

57,994.00 เฉพาะเจาะจง

14851 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 2 รายการ

15,622.00

15,622.00 เฉพาะเจาะจง

14852 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 2 รายการ

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง

14853 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 2 รายการ

72,500.00

72,500.00 เฉพาะเจาะจง

14854 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 2 รายการ

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

14855 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 3 รายการ

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง

14856 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 3 รายการ

37,710.00

37,710.00 เฉพาะเจาะจง

14847 ซือ้ แก๊สหุงต้ม
14848 ซือ้ ถุงมือ

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
PR8000063110346
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จากัด PR8000063110349

20/11/2562

-

-

20/11/2562

-

-

บริษัท พันแสน ซัพพลาย จากัด

PR8000063110333

20/11/2562

-

-

บางแสนแก๊ส

PR8000063110327

20/11/2562

-

-

บริษัท ไบโอคอททอน จากัด

PR8000063110334

20/11/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด

PR8000063110358

21/11/2562

-

-

PR8000063110390

21/11/2562

-

-

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000063110360
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063110356
จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ที.จี.เมดิคอล
PR8000063110375

21/11/2562

-

-

21/11/2562

-

-

21/11/2562

-

-

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด
บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000063110367

21/11/2562

-

-

PR8000063110378

21/11/2562

-

-

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จากัด
หน ้า 1268

PR8000063110366

21/11/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14857 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 3 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
43,920.00
43,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จากัด
PR8000063110371
21/11/2562
-

14858 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 3 รายการ

53,874.50

53,874.50 เฉพาะเจาะจง

14859 ซือ้ ยา Acyclovir 250 mg/5 ml inj (Vilerm) จานวน
200 vial , Augmentin 457/5 ml sus (A400+C57)
70 ml (Cavumox) จานวน 200 ขวด

64,200.00

14860 ซือ้ ยา Charcoal powder 5 gm (Ca R Bon) จานวน
20 กล่อง , Oxymetazol 0.05% nasal spray 10 ml
(Oxymet) จานวน 200 ขวด , Oxymetazol 0.025%
10 ml (Oxymet) nasal drop จานวน 200 ขวด
14861 ซือ้ ยา Clobetasol pro 0.05% cream 5 gm
(P-Vate) จานวน 120 หลอด
14862 ซือ้ ยา Co Trimoxazole S400-T80 inj 5 ml (Bacin)
จานวน 10 กล่อง
14863 ซือ้ ยา Insulin GENSULIN 30/70 pen 3 ml
(RI30u/NPH70/ml) จานวน 200 กล่อง
14864 ซือ้ ยา Levodropropizine 6 mg/1 ml syr 60 ml
(Bronal) จานวน 10 ขวด , Carbocysteine lysine 90
mg/ml syr 120 ml (Fluifort) จานวน 50 ขวด ,
Iron complex syr 60 ml (eq 10 mg iron)
(Eurofer) จานวน 6 ลัง
14865 ซือ้ ยา MMR vac รพ. (Masu) จานวน 50 vial
14866 ซือ้ ยา MethiMazole 5 mg tab (Timazol) จานวน
50 กล่อง

ข้อเสนอแนะ
-

PR8000063110389

21/11/2562

-

-

64,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000063110372

21/11/2562

-

-

19,699.00

19,699.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด

PR8000063110362

21/11/2562

-

-

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

21/11/2562

-

-

13,620.00

13,620.00 เฉพาะเจาะจง

21/11/2562

-

-

78,000.00

78,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ PR8000063110387
รีส์ จากัด
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล PR8000063110370
จากัด
บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด
PR8000063110354

21/11/2562

-

-

24,750.00

24,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) PR8000063110379
จากัด

21/11/2562

-

-

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มาสุ จากัด

PR8000063110381

21/11/2562

-

-

17,500.00

17,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด

PR8000063110384

21/11/2562

-

-

หน ้า 1269

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14867 ซือ้ ยา Milk of Magnesia 240 ml sur (MOM) จานวน
500 ขวด , Diazepam (บจ4) 10 mg/2 ml inj
จานวน 500 amp
14868 ซือ้ ยา Mirtazapine 15 mg tab (Zymron) จานวน
30 กล่อง
14869 ซือ้ ยา Pancreatin 200+simethicone 20 tab
(Gaszym) จานวน 20 กล่อง
14870 ซือ้ ยา Potassium Cl Elixir 6.67 mEq/5 ml 60 ml
(Potas elixir) จานวน 1000 ขวด
14871 ซือ้ ยา Quetiapine 25 mg tab (Quantia 25) จานวน
100 กล่อง
14872 ซือ้ ยา Rowatinex cap (Herb extract) จานวน 50
กล่อง
14873 ซือ้ ยา Sertraline 50 mg tab (SerLIFt) จานวน 500
กล่อง
14874 ซือ้ ยา Vitamin B12 500 mcg tab (Mecze) จานวน
3000 กล่อง
14875 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
10,700.00
10,700.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
PR8000063110380
21/11/2562
-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

19,987.60

19,987.60 เฉพาะเจาะจง

14,980.00

ข้อเสนอแนะ
-

21/11/2562

-

-

21/11/2562

-

-

14,980.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ PR8000063110383
จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000063110377
จากัด
บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด
PR8000063110355

21/11/2562

-

-

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดไลน์ จากัด

PR8000063110376

21/11/2562

-

-

17,500.00

17,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110386

21/11/2562

-

-

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110373

21/11/2562

-

-

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110382

21/11/2562

-

-

5,600.00

5,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จากัด

PR8000063110368

21/11/2562

-

-

14876 ขออนุมัติซอื้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

39,590.00

39,590.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110400

25/11/2562

-

-

14877 ซือ้ วัสดุและจ้างเก็บข้อมูลในการจัดโครงการคลินิกเพื่อ
ใจวัยใส

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

25/11/2562

-

-

14878 ซือ้ ยา CAPD 2 (1.5% low Cal) เหลือง 500 ml
จานวน 112 ถุง

88,592.00

88,592.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม/บริษัท
PR8000063110398
ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษาภัณฑ์
ชลบุรี) จากัด/บริษัท สตาร์ เมดดิคัล
ไลน์ จากัด
บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000063110399

25/11/2562

-

-

หน ้า 1270

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14879 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
12,910.00
12,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จากัด PR8000063110427
27/11/2562
-

14880 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

14881 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
ธันวาคม 2562
14882 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
ธันวาคม 2562
14883 ซือ้ ยา Acetylcysteine 100 mg sachet (Mysoven)
จานวน 300 กล่อง
14884 ซือ้ ยา Analgesic cream 30 gm (Flanil) จานวน
2000 หลอด
14885 ซือ้ ยา CarboxyMethylCellulose NA 0.5% tube
(Solufresh) จานวน 50 กล่อง
14886 ซือ้ ยา Chlorpheniramine 4 mg tab (Histatab)
จานวน 40 ขวด
14887 ซือ้ ยา Ethyl alcohol 70% 450 ml จานวน 504 ขวด
, Acetone 450 ml จานวน 30 ขวด
14888 ซือ้ ยา Flavoxate 100 mg (U Spa) จานวน 50 กล่อง

65,000.00

65,000.00 เฉพาะเจาะจง

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

18,000.00

14889 ซือ้ ยา FluCONazole 200 mg (Flucozole) จานวน
20 กล่อง , CefTRlaxone 250 mg inj (Cef 3) จานวน
200 vial
14890 ซือ้ ยา Glycopyrrolate 0.2 mg/ml inj (Glyco-p)
จานวน 20 กล่อง
14891 ซือ้ ยา Hydroxychloroquine 200 mg (HYdroQuin)
จานวน 300 กล่อง

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000063110429
จากัด
บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จากัด
PO8000063110073

27/11/2562

-

-

28/11/2562

-

-

28/11/2562

-

-

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ PO8000063110074
จากัด
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด PR8000063110418

27/11/2562

-

-

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด

PR8000063110412

27/11/2562

-

-

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จากัด

PR8000063110409

27/11/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จากัด

PR8000063110408

27/11/2562

-

-

28,474.20

28,474.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จากัด

PR8000063110410

27/11/2562

-

-

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด

PR8000063110414

27/11/2562

-

-

10,058.00

10,058.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000063110416

27/11/2562

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มาสุ จากัด

PR8000063110415

27/11/2562

-

-

96,000.00

96,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์
จากัด

PR8000063110413

27/11/2562

-

-

หน ้า 1271

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14892 ซือ้ ยา Hydroxyzine 10 mg/5 ml syr 50 ml
(Taraxin) จานวน 200 ขวด
14893 ซือ้ ยา Lidocaine 10% 50 gm (Xylocaine spray)
จานวน 15 ขวด
14894 ซือ้ ยา Lithium carbonate 300 mg cap (Licarb)
จานวน 10 กล่อง
14895 ซือ้ ยา Losartan 50 mg tab (Loranta) จานวน 350
กล่อง
14896 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,600.00
2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จากัด PR8000063110407
27/11/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

6,580.50

6,580.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ เอส วิชั่น จากัด

PR8000063110406

27/11/2562

-

-

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์เอ็กซ์ จากัด

PR8000063110417

27/11/2562

-

-

97,370.00

97,370.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000063110420

27/11/2562

-

-

80,892.00

80,892.00 เฉพาะเจาะจง

27/11/2562

-

-

14897 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

67,500.00

67,500.00 เฉพาะเจาะจง

27/11/2562

-

-

14898 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 2 รายการ

10,400.40

10,400.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063110401
จากัด
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000063110430
จากัด
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จากัด
PR8000063110481

28/11/2562

-

-

14899 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 6 รายการ

23,876.00

23,876.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จากัด PR8000063110483

28/11/2562

-

-

14900 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 6 รายการ

37,508.00

37,508.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พิลโก้ จากัด

PR8000063110475

28/11/2562

-

-

14901 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 8 รายการ

57,057.75

57,057.75 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110471

28/11/2562

-

-

14902 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ Blood
Administration Pump Set จานวน 300 ชิ้น/เซ็ต

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110488

28/11/2562

-

-

14903 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ
Autoclave Tape 3/4''60yps,1Roll (Blue) จานวน
100 ม้วน

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด

PR8000063110484

28/11/2562

-

-

หน ้า 1272

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14904 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ เชอร์โฟล์
ไอวีแคทใส 22จี*1'' เอส-แอล จานวน 50 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
45,475.00
45,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063110466
28/11/2562
จากัด

ข้อเสนอแนะ
-

14905 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จากัด

PR8000063110443

28/11/2562

-

-

14906 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110476

28/11/2562

-

-

14907 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110477

28/11/2562

-

-

14908 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

6,955.00

6,955.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110446

28/11/2562

-

-

14909 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

8,800.00

8,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด

PR8000063110454

28/11/2562

-

-

14910 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

9,309.00

9,309.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110444

28/11/2562

-

-

14911 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

9,360.00

9,360.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จากัด

PR8000063110460

28/11/2562

-

-

14912 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด พร้อม เซิร์ฟ

PR8000063110442

28/11/2562

-

-

14913 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

11,500.00

11,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิไทม์ จากัด

PR8000063110472

28/11/2562

-

-

14914 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง

28/11/2562

-

-

14915 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

17,138.19

17,138.19 เฉพาะเจาะจง

28/11/2562

-

-

14916 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

21,935.00

21,935.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ PR8000063110467
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
PR8000063110448
(ไทย) จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063110457
จากัด

28/11/2562

-

-

หน ้า 1273

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14917 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
14918 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
14919 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
14920 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
14921 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
14922 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
25,680.00
25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
30,174.00
30,174.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
37,060.00
37,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จากัด
38,520.00
38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
38,520.00
38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จากัด
49,900.00
49,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอร์สัน กรุป๊ จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000063110469
28/11/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR8000063110445

28/11/2562

-

-

PR8000063110470

28/11/2562

-

-

PR8000063110450

28/11/2562

-

-

PR8000063110463

28/11/2562

-

-

PR8000063110468

28/11/2562

-

-

14923 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

56,000.00

56,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส่ ์ จากัด PR8000063110440

28/11/2562

-

-

14924 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

58,850.00

58,850.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110447

28/11/2562

-

-

14925 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

65,000.00

65,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110473

28/11/2562

-

-

14926 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

66,000.00

66,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จากัด

PR8000063110474

28/11/2562

-

-

14927 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

71,300.00

71,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส่ ์ จากัด PR8000063110438

28/11/2562

-

-

14928 ขอซือ้ สมุดบันทึกมุมมันและถุงพลาสติกใส

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR8000063110480

28/11/2562

-

-

14929 ขออนุมัติซอื้ คอกกั้นเด็ก ขนาด 180x240 ซม.

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110527

28/11/2562

-

-

14930 ขออนุมัติซอื้ เตา KB.8 ขาสีเ่ หลีย่ มสูง จานวน 2 ชุด

4,300.00

4,300.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด แอล แอนด์ เอส
ซอฟท์
บางแสนแก๊ส

PR8000063110528

28/11/2562

-

-

หน ้า 1274

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14931 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
50,000.00
50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จากัด
PO8000063110089 29/11/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

14932 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จากัด

PO8000063110088

29/11/2562

-

-

14933 ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อและ
ขยะอันตราย ประจาเดือนธันวาคมพ.ศ. 2562

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด มีสไนติงเกล เฮลท์ PO8000063110085
แคร์

29/11/2562

-

-

14934 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ
Sleep Test แบบ PSG ประจาเดือนธันวาคม 2562

49,000.00

49,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิวเทค จากัด

PO8000063110086

29/11/2562

-

-

14935 ค่าบริการทางทันตกรรม (งานฟันปลอม) ประจาเดือน
ธันวาคม 2562
14936 จ้างค่าติดตัง้ และบริการเดินสายระบบ LAN พร้อมท่อ
จานวน 7 จุด
14937 จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด

PO8000063110091

29/11/2562

-

-

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110526

28/11/2562

-

-

53,249.09

53,249.09 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จากัด

PO8000063110070

28/11/2562

-

-

14938 ซือ้ ยา AdreNAline 1 mg/1 ml จานวน 1500 amp

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

องค์การเภสัชกรรม

PR8000063110493

28/11/2562

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จากัด

PR8000063110435

28/11/2562

-

-

6,741.00

6,741.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ภิญโญฟาร์มาซี

PR8000063110492

28/11/2562

-

-

99,000.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110436

28/11/2562

-

-

37,240.00

37,240.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด

PR8000063110434

28/11/2562

-

-

14939 ซือ้ ยา Betahistine 12 mg (Betahis 12) จานวน 300
กล่อง
14940 ซือ้ ยา CYCLOphosphamide 50 mg Tab
(Cycloxan) จานวน 30 กล่อง
14941 ซือ้ ยา Carvedilol 12.5 mg (Caraten) จานวน 220
กล่อง
14942 ซือ้ ยา Diclofenac 1% 30 gm gel (Difelene) จานวน
2000 หลอด , Cc Diane21 (EE35+Cyproterone2)
(Preme) จานวน 36 แผง

หน ้า 1275
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14943 ซือ้ ยา Hydralazine 25 mg tab (Cesoline) จานวน
100 กล่อง
14944 ซือ้ ยา Lactate Ringer s Solution 1000 ml (Soft
bag) จานวน 100 ถุง , Glucose 50% 50 ml จานวน
600 vial
14945 ซือ้ ยา Lactulose 66.7% syr 100 ml (Laevolac)
จานวน 1000 ขวด
14946 ซือ้ ยา Metronidazole 500 mg inj 100 ml
(Mepagyl) จานวน 1000 ขวด
14947 ซือ้ ยา N.S.S. 0.9% 100 ml จานวน 5000 ถุง
14948 ซือ้ ยา Omeprazole 40 mg IV (Zefxon) จานวน
1000 vial
14949 ซือ้ ยา Proctosedyl Suppo 15 gm (Doproct)
จานวน 200 กล่อง
14950 ซือ้ ยา Water for injection 10 ml (v&v) จานวน
10000 amp
14951 ซือ้ ยา จานวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ
14952 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
14953 ซือ้ เวชภัณฑ์ จานวน 30 กล่อง
14954 ขอซือ้ CLINPRO WV MELON, 50/BAG
14955 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
47,400.00
47,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จากัด PR8000063110432
28/11/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

13,100.00

13,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด

PR8000063110495

28/11/2562

-

-

58,850.00

58,850.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด

PR8000063110498

28/11/2562

-

-

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด

PR8000063110501

28/11/2562

-

-

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110437

28/11/2562

-

-

52,430.00

52,430.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด

PR8000063110496

28/11/2562

-

-

8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จากัด

PR8000063110499

28/11/2562

-

-

23,000.00

23,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จากัด

PR8000063110500

28/11/2562

-

-

4,451.20

4,451.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จากัด

PR8000063110433

28/11/2562

-

-

3,081.60

3,081.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จากัด

PR8000063110455

28/11/2562

-

-

168,525.00

168,525.00 เฉพาะเจาะจง

PO8000063110078

28/11/2562

-

-

2,406.00

2,406.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110546

29/11/2562

-

-

52,815.20

52,815.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000063110532

29/11/2562

-

-
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14956 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
14957 ขอซือ้ วัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ใบสาคัญค้างจ่าย
PR8000063110556
29/11/2562
4,829.00

4,829.00 เฉพาะเจาะจง

14958 ขอซือ้ เครือ่ งดูดน้าลายทันตกรรมเคลือ่ นที่

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

14959 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 4 รายการ

25,450.00

25,450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063110548
จากัด
บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น PO8000063120003
จากัด
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
PO8000063110090

14960 ซือ้ เวชภัณฑ์ จานวน 1 รายการ

21,500.00

21,500.00 เฉพาะเจาะจง

14961 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

6,441.40

14962 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

6,634.00

14963 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

9,630.00

14964 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

19,260.00

14965 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

24,610.00

14966 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

39,868.20

14967 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

67,998.50

14968 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

85,600.00

14969 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

88,275.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
6,441.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
39,868.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
67,998.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
หน ้า 1277

ข้อเสนอแนะ
-

29/11/2562

-

-

2/12/2562

-

-

29/11/2562

-

-

PR8000063110531

29/11/2562

-

-

PR8000063110539

29/11/2562

-

-

PR8000063110530

29/11/2562

-

-

PR8000063110540

29/11/2562

-

-

PR8000063110529

29/11/2562

-

-

PR8000063110536

29/11/2562

-

-

PR8000063110538

29/11/2562

-

-

PR8000063110535

29/11/2562

-

-

PR8000063110533

29/11/2562

-

-

PR8000063110534

29/11/2562

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14970 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ
เครือ่ งช่วยเดินชนิด 4 ขา (Walker) จานวน 50 ชิ้น
14971 ซือ้ Beractant 25 mg/ml 4 ml (Survanta) จานวน
2 vial/กล่อง
14972 ซือ้ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ 1 ชนิด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
22,500.00
22,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เท็น เทรดดิง้
PR8000063110557
29/11/2562
-

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง

5,100.00

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100524

24/10/2562

-

-

5,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออร์คิด เฮลธ์แคร์ จากัด

PR8000063100527

24/10/2562

-

-

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จากัด

PR8000063100519

24/10/2562

-

-

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100530

24/10/2562

-

-

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด

PR8000063100553

25/10/2562

-

-

PR8000063100545

25/10/2562

-

-

PR8000063100551

25/10/2562

-

-

14973 ซือ้ ยา Proctosedyl Suppo 15 gm (Doproct)
จานวน 200 กล่อง
14974 ขออนุมัติซอื้ Degarelix 80 mg (Firmagon) 1
syr/box (จ่ายทั้งกล่อง) จานวน 5 กล่อง/vial
14975 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง

26,915.85

26,915.85 เฉพาะเจาะจง

4,700.00

4,700.00 เฉพาะเจาะจง

14976 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

89,933.50

89,933.50 เฉพาะเจาะจง

14977 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

9,650.00

9,650.00 เฉพาะเจาะจง

14978 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

23,750.00

23,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี เมดิค จากัด

PR8000063100548

25/10/2562

-

-

14979 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100549

25/10/2562

-

-

14980 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง

25/10/2562

-

-

14981 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งล้างจาน
อัตโนมัติ
14982 ขออนุมัติซอื้ TraMADol37.5+Para325 tab (Duocetz)
จานวน 450 กล่อง

36,594.00

36,594.00 เฉพาะเจาะจง

25/10/2562

-

-

94,374.00

94,374.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000063100550
จากัด
บริษัท แมชชีนเนอรี่ เซอร์วิส แอนด์ PO8000063100076
ซัพพลาย จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000063100559

25/10/2562

-

-

หน ้า 1278

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14983 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2562
14984 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2562
14985 ซือ้ Needle disposable #25Gx1 จานวน 300 กล่อง
, Needle disposable #27Gx1/2 จานวน 60 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
65,000.00
65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จากัด
PO8000063100078 29/10/2562
80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

22,470.00

22,470.00 เฉพาะเจาะจง

14986 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 7 รายการ ตามเอกสาร
แนบ
14987 ซือ้ ยา Tenofovir 300 mg tab (TDF,Forvic) จานวน
100 ขวด
14988 ซือ้ ยา Zinc Sulfate 1000 mcg/ml (10 ml) inj
จานวน 60 vial
14989 ซือ้ ยา จานวน 6 รายการ ตามเอกสารแนบ

29,900.00

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ PO8000063100079
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063100535
จากัด

29/10/2562

-

-

25/10/2562

-

-

29,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จากัด PR8000063100537

25/10/2562

-

-

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดไลน์ จากัด

PR8000063100560

25/10/2562

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

โรงพยาบาลชลบุรี

PR8000063100540

25/10/2562

-

-

46,279.96

46,279.96 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จากัด

PR8000063100561

25/10/2562

-

-

14990 ซือ้ วชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

99,124.80

99,124.80 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100539

25/10/2562

-

-

14991 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

13,803.00

13,803.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100547

25/10/2562

-

-

14992 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

18,832.00

18,832.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100546

25/10/2562

-

-

14993 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

20,009.00

20,009.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100544

25/10/2562

-

-

14994 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100541

25/10/2562

-

-

14995 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

60,348.00

60,348.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000063100538

25/10/2562

-

-

หน ้า 1279

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14996 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
14997 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
14998 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
14999 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
15000 ซือ้ ยา Azithromycin 200 mg/5 ml syr 15 ml
(Onzet) จานวน 300 ขวด
15001 ซือ้ ยา Baclofen 10 mg (Fenisal) จานวน 100 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
83,888.00
83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
86,349.00
86,349.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
5,300.00
5,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
จากัด
85,428.80
85,428.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
30,816.00
30,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิง้ จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000063100543
25/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR8000063100542

25/10/2562

-

-

PR8000063100552

25/10/2562

-

-

PR8000063100564

28/10/2562

-

-

PR8000063100593

28/10/2562

-

-

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จากัด

PR8000063100587

28/10/2562

-

-

15002 ซือ้ ยา CefAZolin 1 gm inj (Cefzolin) จานวน 300
กล่อง
15003 ซือ้ ยา Clotrimazole 1% ear.d 15 ml (Candid)
จานวน 50 ขวด ,Mitomycin C 10 mg inj
(Vesimycin 10) ฉร.น จานวน 2 vial
15004 ซือ้ ยา Diclofenac 25 mg tab (Difelene) จานวน
100 กล่อง , Norgesic L (Para450+Orphe35) tab
(TORRENT) จานวน 200 กล่อง , Hista Oph e.d 10
ml (Allergis) จานวน 600 ขวด

51,000.00

51,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูโทเปี้ยน จากัด

PR8000063100580

28/10/2562

-

-

4,070.00

4,070.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จากัด PR8000063100577

28/10/2562

-

-

73,000.00

73,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด

PR8000063100589

28/10/2562

-

-

15005 ซือ้ ยา Ferrous fumarate 45 mg/0.6 ml 15 ml
(Ferdek) จานวน 300 กล่อง
15006 ซือ้ ยา Folivit 5 mg (Folic acid) tab จานวน 100
กล่อง , Finasteride 5 mg (Firide) จานวน 400 กล่อง

11,235.00

11,235.00 เฉพาะเจาะจง

28/10/2562

-

-

94,160.00

94,160.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000063100595
จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด PR8000063100573

28/10/2562

-

-

หน ้า 1280
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15007 ซือ้ ยา Gabapentin 100 mg (Gabutin) จานวน 450
กล่อง
15008 ซือ้ ยา Losartan 50 mg tab (Loranta) จานวน 350
กล่อง
15009 ซือ้ ยา MTV tab (Multivitamin) จานวน 20 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
96,300.00
96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด PR8000063100572
28/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

97,370.00

97,370.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000063100571

28/10/2562

-

-

5,671.00

5,671.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด

PR8000063100592

28/10/2562

-

-

15010 ซือ้ ยา N.S.S 0.9% 2000 ml จานวน 300 ถุง , D 10
S/2 1000 ml จานวน 120 ถุง
15011 ซือ้ ยา ORS 3.3 gm pdr (ROF Minera) จานวน 100
กล่อง
15012 ซือ้ ยา Peppermint oil 187 mg cap (Colpermin)
จานวน 100 กล่อง
15013 ซือ้ ยา Sevoflurane 250 ml inj (Sojourn) จานวน
15 ขวด
15014 ซือ้ ยา Triamcinolone 0.02% 5 gm Cream (T.A.
0.02) จานวน 1000 กล่อง
15015 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

21,960.00

21,960.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100579

28/10/2562

-

-

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท บี.เอ็ล.ฮัว้ จากัด

PR8000063100594

28/10/2562

-

-

89,000.00

89,000.00 เฉพาะเจาะจง

28/10/2562

-

-

57,000.00

57,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ PR8000063100582
ไทย) จากัด
บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จากัด PR8000063100596

28/10/2562

-

-

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง

28/10/2562

-

-

56,175.00

56,175.00 เฉพาะเจาะจง

28/10/2562

-

-

15016 ซือ้ ยา Augmenth 1 gm tab (A875+C125)
(Cavumox) จานวน 900 กล่อง
15017 ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

95,337.00

95,337.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ PR8000063100591
รีส์ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063100597
จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด PR8000063100585

28/10/2562

-

-

120.00

120.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จากัด PR8000063100621

29/10/2562

-

-

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000063100637

29/10/2562

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

29/10/2562

-

-

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) PR8000063100622
จากัด
บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จากัด PR8000063100623

29/10/2562

-

-

15018 ซือ้ แบตเตอรี่ 4.8V 1800 mA for Omron จานวน 2
อัน
15019 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
15020 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

หน ้า 1281

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15021 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
15022 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
15023 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
59,920.00
59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063100624
29/10/2562
จากัด
84,958.00
84,958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063100625
29/10/2562
จากัด
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จากัด
PR8000063100633
29/10/2562
-

15024 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

15025 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง

15026 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง

15027 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง

15028 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

22,320.00

15029 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

ข้อเสนอแนะ
-

PR8000063100629

29/10/2562

-

-

PR8000063100634

29/10/2562

-

-

PR8000063100635

29/10/2562

-

-

PR8000063100627

29/10/2562

-

-

22,320.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด
บริษัท ไอ บอดี้ บาลานซ์ เมดดิเทค
จากัด
บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
จากัด
บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จากัด

PR8000063100630

29/10/2562

-

-

23,000.00

23,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จากัด

PR8000063100632

29/10/2562

-

-

15030 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

25,305.50

25,305.50 เฉพาะเจาะจง

29/10/2562

-

-

15031 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งอัดอากาศขณะหายใจเข้า จานวน 1
เครือ่ ง
15032 จ้างซ่อมเครือ่ งช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จานวน
1 เครือ่ ง 600804401000001
15033 ซือ้ ยา Benzyl benzoate 25% sus 60 ml จานวน
72 ขวด
15034 ซือ้ ยา Carbocysteine 100 mg/5 ml syr 60 ml
(Amicof) จานวน 500 ขวด

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง

29/10/2562

-

-

40,660.00

40,660.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ PR8000063100631
ไทย) จากัด
บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย PR8000063100611
จากัด
บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จากัด
PO8000063100080

29/10/2562

-

-

1,155.60

1,155.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินแพคฟาร์มา จากัด

PR8000063100604

29/10/2562

-

-

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สามัคคีเภสัช จากัด

PR8000063100614

29/10/2562

-

-

หน ้า 1282
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15035 ซือ้ ยา Chlorpheniramine 2 mg/5 ml syr 60 ml
(CPM GPO) จานวน 500 ขวด
15036 ซือ้ ยา Dimenhydrinate 50 mg/1 ml inj (Divovit)
จานวน 1000 amp
15037 ซือ้ ยา Docusae 0.5% ear.d 15 ml (Dewax) จานวน
100 ขวด , Augmentin 228/5 ml sus (200+28) 70
ml (RANCLAV) จานวน 20 ขวด
15038 ซือ้ ยา Furosemide 40 mg tab (Furide) จานวน 50
ขวด , DOMperidone 5 mg/5 mL sus 30 ml
(Domperdone) จานวน 10 กล่อง , Albendazole
200 mg tab (Vetoben) จานวน 10 กล่อง
15039 ซือ้ ยา Insulin NPH pen 100u/ml 3 ml
(Gensulin-N) จานวน 100 กล่อง
15040 ซือ้ ยา Ivermectin 6 mg tab (Vermectin) จานวน 5
กล่อง
15041 ซือ้ ยา MTV syr 60 ml (Bodivitin) จานวน 150 ขวด ,
Calcium D Redoxon (Kal Cee) (10 เม็ด/หลอด)
จานวน 1000 หลอด
15042 ซือ้ ยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS)
จานวน 3000 ขวด , Acetar 1000 ml (A.N.B) จานวน
400 ถุง
15043 ซือ้ ยา Ondansetron 8 gm tab (ONSIA) จานวน 20
กล่อง , Colistimethate eq 150 mg inj (Mellistin)
จานวน 100 vial
15044 ซือ้ ยา Teevir tab (TDF300+EFV600+Emtri200)
จานวน 100 ขวด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
PR8000063100603
29/10/2562
2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

6,634.00

6,634.00 เฉพาะเจาะจง

15,928.50

ข้อเสนอแนะ
-

ห้างหุ้นส่วนจากัด แอล.บี.เอส แลบ PR8000063100615
บอเรตอรี่
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000063100618
จากัด

29/10/2562

-

-

29/10/2562

-

-

15,928.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด

PR8000063100602

29/10/2562

-

-

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000063100606

29/10/2562

-

-

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100617

29/10/2562

-

-

45,368.00

45,368.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล
จากัด
บริษัท บี.เอ็ล.ฮัว้ จากัด

PR8000063100613

29/10/2562

-

-

97,400.00

97,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด

PR8000063100612

29/10/2562

-

-

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000063100601

29/10/2562

-

-

99,000.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จากัด PR8000063100616

29/10/2562

-

-

หน ้า 1283
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15045 ซือ้ ยา Urea 10% cream 100 gm (Diabederm)
จานวน 900 หลอด
15046 ซือ้ ยา จานวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
91,800.00
91,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จากัด
PR8000063100608
29/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

35,450.00

35,450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด

PR8000063100605

29/10/2562

-

-

58,978.40

58,978.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000063100598

29/10/2562

-

-

15048 ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จากัด PR8000063100620

29/10/2562

-

-

15049 ขออนุมัติซอื้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 8
รายการ
15050 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 2 รายการ

9,993.80

9,993.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด

PR8000063100652

30/10/2562

-

-

69,336.00

69,336.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100655

30/10/2562

-

-

15051 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยฟัง

99,100.00

99,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จากัด

PR8000063100648

30/10/2562

-

-

15052 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แคร่สนั้ จานวน 2 เครือ่ ง
15053 ค่าบริการทางทันตกรรม (งานฟันปลอม) ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2562
15054 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์

43,000.00

43,000.00 เฉพาะเจาะจง

ไอที เอเวอร์รีติง

PO8000063100093

31/10/2562

-

-

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด

PO8000063100092

31/10/2562

-

-

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง

30/10/2562

-

-

15055 ซือ้ น้ายาดับเพลิง 2 รายการ

27,820.00

27,820.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โมเดอร์น พริน้ เทค แอนด์ เล PO8000063100091
เบิ้ล จากัด
บริษัท พันแสน ซัพพลาย จากัด
PR8000063100663

30/10/2562

-

-

15056 ซือ้ ยา จานวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ

19,100.00

19,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จากัด PR8000063100660

30/10/2562

-

-

15057 ซือ้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 10 เครือ่ ง

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออดิเมด จากัด

PR8000063100650

30/10/2562

-

-

15058 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100641

30/10/2562

-

-

15047 ซือ้ ยา จานวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
หน ้า 1284
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ลำดับที่
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15059 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
15060 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
15061 ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์ไฟติดหัวแบบไร้สาย จานวน 1 อัน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
27,820.00
27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063100656
30/10/2562
จากัด
57,523.20
57,523.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063100640
30/10/2562
จากัด
13,000.00
13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศัลยเวทย์ จากัด
PO8000063110002
1/11/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

15062 ซือ้ หม้อแปลงแบตเตอรี่

19,500.00

19,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายวิเชียร คงตัง้ จิตต์

PR8000063100668

31/10/2562

-

-

15063 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2562
15064 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2562
15065 ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อและ
ขยะอันตราย ประจาเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2562

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จากัด

PO8000063110006

1/11/2562

-

-

99,900.00

99,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จากัด

PO8000063110007

1/11/2562

-

-

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด มีสไนติงเกล เฮลท์ PO8000063110004
แคร์

1/11/2562

-

-

15066 ค่าบริการดูแลและบารุงรักษาเครือ่ งตรวจวัดความ
หนาแน่นของกระดูก ยีห่ ้อ GE รุน่ LUNAR PRODIGY
ADVANCE S/N 351826 แบบไม่รวมอะไหล่ จานวน 1
เครือ่ ง

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกตซ์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) PO8000063100094
จากัด

31/10/2562

-

-

15067 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ
Sleep Test แบบ PSG ประจาเดือนพฤศจิกายน 2562

49,000.00

49,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิวเทค จากัด

PO8000063110003

1/11/2562

-

-

15068 ซือ้ Chlorhexidine Gluconate 2% in 70% IPA
จานวน 200 กล่อง
15069 ซือ้ Collar (เฝือกพยุงคอชนิดปรับได้) (ผูใ้ หญ่) AMBU
PERFIT ACE ADULT จานวน 24 ชิ้น
15070 ซือ้ Glove (ผ่าตัด) # 6.5 จานวน 50 กล่อง

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100687

31/10/2562

-

-

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เมส เทรดดิง้ จากัด

PR8000063100669

31/10/2562

-

-

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไซเอนซ์เมด จากัด

PR8000063100674

31/10/2562

-

-

หน ้า 1285

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15071 ซือ้ IV Catheter # 22Gx1 นิ้ว จานวน 20 กล่อง , IV
Catheter # 24Gx3/4 นิ้ว จานวน 50 กล่อง
15072 ซือ้ IV set for pump (Baxter) Solution
Adimistration จานวน 1000 ชิ้น
15073 ซือ้ Needle disposable # 18 Gx1 1/2 จานวน 200
กล่อง , Syringe Dispos. 10 ml (unlock) จานวน
200 กล่อง
15074 ซือ้ Needle-ปลอก ขนาด 0.25x40 mm DONGBANG
จานวน 20 กล่อง
15075 ซือ้ Oxygen Mask (พ่นยา-ผูใ้ หญ่) จานวน 200 ชิ้น ,
Oxygen Cannular (Adult) จานวน 1000 ชิ้น

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
63,665.00
63,665.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063100679
31/10/2562
จากัด
58,850.00
58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000063100673
31/10/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000063100672

31/10/2562

-

-

3,638.00

3,638.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100686

31/10/2562

-

-

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์
ปอร์ต จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด

PR8000063100678

31/10/2562

-

-

15076 ซือ้ Skin Marker Size 1.0 mm. (25 ด้าม/กล่อง)
จานวน 200 ด้าม
15077 ซือ้ Syringe Dispos. 50 ml (unlock) จานวน 50
กล่อง , Syringe Dispos. 1 (unlock) จานวน 50
กล่อง , Syringe Insulin # 27Gx1/2 นิ้ว จานวน 100
กล่อง

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100675

31/10/2562

-

-

57,245.00

57,245.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000063100681

31/10/2562

-

-

15078 ซือ้ Urinometer Set (Uriofix) จานวน 100 ชิ้น

44,940.00

44,940.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100683

31/10/2562

-

-

15079 ซือ้ อินเด็กซ์พลาสติก ตราช้าง A4 จานวน 114 แพ็ค ,
เหยือกน้าพลาสติก 1 ลิตร ใส จานวน 68 ใบ ,
กระป๋องน้า 8 ซม. ตราพระอาทิตย์ จานวน 82 ใบ

18,692.00

18,692.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
อมรเลิศวิทย์

PR8000063100689

31/10/2562

-

-

15080 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 4 รายการ
ตามเอกสารแนบ
15081 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 5 รายการ
ตามเอกสารแนบ

34,668.00

34,668.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063100676

31/10/2562

-

-

98,575.00

98,575.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด

PR8000063100690

31/10/2562

-

-

หน ้า 1286

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15082 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2562
15083 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์งานวิชาการ (209)
15084 จัดซือ้ เลือดไก่สดเพื่อทาการทดลองปฏิบัติการสาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
15085 ขออนุมัติจัดซือ้ ดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งสถานที่ (209)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
50,000.00
50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จากัด
PO8000063110005
1/11/2562
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
500.00 เฉพาะเจาะจง

28,500.00

28,500.00 เฉพาะเจาะจง

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

24,000.00

-

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
นาวสาววาสนา กลางโยธี

PR3700063110002
PR3700063110004

1/11/2019
4/11/2019

-

-

มอธ ฟลาเวอร์

PR3700063110011

5/11/2019

-

-

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR3700063110013

5/11/2019

-

-

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายคงภพ ชาตินามสกุล

PO3700063110001

7/11/2019

-

-

12,300.00

12,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR3700063110031

7/11/2019

-

-

10,000.00
48,150.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง
48,150.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR3700063110033
บริษท ไทย ที.เอฟ.มาร์เก็ตติง้ จากัด PR3700063110017

7/11/2019
7/11/2019

-

-

15091 ขออนุมัติจัดซือ้ บรรจุภัณฑ์บรรจุของที่ระลึก (209)
15092 ขออนุมัติจัดซือ้ สติกเกอร์ติดห้องสอบ (209)
15093 ขออนุมัติจัดซือ้ หนังสือห้องเอกสารอ้างอิงคณะเภสัช
ศาสตร์ (258-263)
15094 ขออนุมัติจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารเรียน 10 ปี
เภสัชศาสตร์บูรพา ชั้นที่ 3-4 วันที่ 16 -17 พฤศจิกายน
2562
15095 ขออนุมัติจัดซือ้ ขาตัง้ ไมโครโฟนแบบยาว 8 ชุด

1,000.00
600.00
10,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
600.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจานชาม บางแสน
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
บริษัท ทิมส์(ประเทศไทย) จากัด

PR3700063110032
PR3700063110034
PR3700063110042

7/11/2019
7/11/2019
12/11/2019

-

-

3,300.00

3,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คลีนเนอร์รี่ จากัด

PR3700063110046

12/11/2019

-

-

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR3700063110045

12/11/2019

-

-

15096 ขออนุมัติจัดซือ้ เคมีป้องกันจุลินทรีย์และตะไคร่น้า (209)

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นพีแอนด์เอ พรีซิชั่น จากัด PR3700063110054

14/11/2019

-

-

15086 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งดืม่ รับรองแขกและซองใส่เอกสาร
สานักงานคณบดี (209)
15087 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ ร้านยาสายามบูรพา
เลขครุภัณฑ์ 570101401000079 (275)
15088 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์สาหรับจัดทาข้อสอบ ปี
การศึกษา 2562 (209)
15089 ขออนุมัติจัดซือ้ รถเข็นช้อปปิ้ง จานวน 2 คัน
15090 ขออนุมัติจัดซือ้ ผ้าคลุมโต๊ะหน้าขาว (209)

2,000.00
500.00

ข้อเสนอแนะ

หน ้า 1287

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15097 ขออนุมัติจัดซ่อมบารุงรถตูป้ ระจาคณะเภสัชศาสตร์
15098 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์สานักงานคณบดีคณะเภสัช
ศาสตร์ (209)
15099 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า อาคารเรียน 5 ชั้น

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,000.00
8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผูจ้ าหน่ายโต PR3700063110049
14/11/2019
โยต้า จากัด
26,000.00
26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR3700063110059
15/11/2019
12,500.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

21,000.00

15102 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ 2563 ขนาด
3*13 เมตร จานวน 1 ป้าย
15103 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุใช้ในพิธีการทางศาสนา จานวน 4
งาน
15104 ขออนุมัติจัดซือ้ ชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์ พร้อม
หลอดอุลตร้าไวโอเล็ต จานวน 1 ชุด
15105 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายไวนิล จานวน 3 รายการ

15100 ขออนุมัติจัดซือ้ มือจับโต๊ะและลูกล้อเก้าอี้ทางาน (209)
15101 ขออนุมัติซ่อมบ้านพักหมู่บ้านบูรพาวิลเลจ

15106 ขออนุมัติจัดจ้างบรรจุน้ายาเคมีดับเพลิง เพื่อบรรจุในถัง
ดับเพลิง ในหอพักกองกิจการนิสิต หอ 1-2
15107 ขออนุมัติจัดซือ้ ฝาครอบชุดไส้กรองคาร์บอน อีสปริง 1
ตัว
15108 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งปั๊มน้าหอพักกองกิจการนิสิต
2 (หอ 15เดิม) จานวน 1 งาน
15109 ขออนุมัติเปลีย่ นอะไหล่ซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ไมายเลขครุภัณฑ์ 5315003020104

ข้อเสนอแนะ
-

นายสุพจน์ หกยอด

PO3700063110003

19/11/2019

-

-

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

PR3700063110056

15/11/2019

-

-

21,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. ณัฐพร บุญแก้ว

PO3700063110004

19/11/2019

-

-

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คีรีแสนดี จากัด

PR0206063120081

13/12/2019

-

-

9,850.00

9,850.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
จากัด/Kalaya Florist/ร้านดอกไม้
หยก/บ.สยามแม็คโคร ตากัด

PR0206063120128

19/12/2019

-

-

4,840.00

4,840.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวภารดี ศิริมาสกุล

PR0206063120131

19/12/2019

-

-

10,999.00

10,999.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คีรีแสนดี จากัด

PR0206063120130

19/12/2019

-

-

16,880.00

16,880.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เซฟตีเ้ ฟิร์ทเคมีคอล

PR0206063110205

12/12/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวภารดี ศิริมาสกุล

PR0206063120112

17/12/2019

-

-

10,048.00

10,048.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PR0206063120172

25/12/2019

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206063120040

9/12/2019

-

-

หน ้า 1288

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15110 ขออนุมัติจัดจ้างทาตรายาง จานวน 4 รายการ
15111 ขออนุมัติจ้างล้างทาความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
จานวน 20 เครือ่ ง
15112 ขออนุมัติจัดซือ้ กระเช้าผลไม้ เพื่อมอบให้คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ม.บูรพา จานวน 8 ท่าน เนื่องในโอกาสปี
ใหม่
15113 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
320.00
320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค
PR0206063110254
12/12/2019
12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง

5,600.00

5,600.00 เฉพาะเจาะจง

23,058.50

23,058.50 เฉพาะเจาะจง

15114 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมเครือ่ งสารองไฟฟ้า

2,400.00

15115 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ อุปกรณ์กระจานสัญญาณ
15116 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ แบตเตอรีช่ าร์จ
15117 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ของที่ระลึก
15118 ขอซือ้ ปูนขาว เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้าใน
สระน้าสวนนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
15119 ขอซ่อมรถสวัสดิการเบอร์6(5203010010003)เนื่องจาก
เบรกไม่อยู่ เปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ ง น้ามันเกียร์ น้ามัน
เพาเวอร์ น้ามันเบรก น้ามันเฟืองท้าย และเติมน้ายา
หม้อน้า ซ่อมรถสวัสดิการเบอร์
15(590301001000003)เนื่องจากเช็คระบบเบรก ถ่าย
น้ามันเครือ่ ง และเปลีย่ นยางล้อหลัง2ล้อ

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด

PR0206063120072

13/12/2019

-

-

ร้านบุปผชาติ

PR0206063120158

23/12/2019

-

-

2/12/2019

-

-

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส PR0206063110073
จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR0206063110136

2/12/2019

-

-

2,250.00

2,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206063120056

12/12/2019

-

-

856.00

856.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0206063120120

18/12/2019

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอภิญญา

PR0206063120177

26/12/2019

-

-

32,500.00

32,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านธนพนธ์ปูนขาว

PR0206063110241

2/12/2019

-

-

52,098.30

52,098.30 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขการยาง

PO0206063120002

3/12/2019

-

-

หน ้า 1289

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15120 ขอจ้างซ่อมรถทะเบียน ขจ-5700
(540300101000008) เนื่องจากเช็คระยะ280,000
กิโลเมตร ถ่ายน้ามันเครือ่ ง กรองเครือ่ ง เช็คช่วงล่างล้อ
หน้า

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,159.09
4,159.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR0206063120020
4/12/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

15121 ขอซ่อมรถสามล้อภาคสนาม คษฉ-729 ชลบุรี
(5203003010007)เปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ ง โซ่สเตอร์
หน้าหลัง ผ้าเบรกหน้าหลัง แบตเตอรี่ กระจกมองข้าง
ล้อแมกซ์หลังและยาง รถจักรยานยนต์ไม่มีเลขทะเบียน
(5203003010006)เปลีย่ นถ่ายน้ามัน ผ้าเบรก โซ่สเตอร์
ยาง โช้ค กระจกมองข้าง

9,050.00

9,050.00 เฉพาะเจาะจง

อู่ หมู มอเตอร์

PR0206063120019

4/12/2019

-

-

15122 ขอซือ้ ยูโบล เพื่อใช้ในการปรับเปลีย่ นทิศทางเครือ่ งเติม
อากาศบนผิวน้าภายในสวนนันทนาการ
15123 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแบตเตอร์รี่ จานวน 2 ลูก

1,155.60

1,155.60 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206063120069

12/12/2019

-

-

13,360.00

13,360.00 เฉพาะเจาะจง

D.D. แบตเตอรี่

PR0206063120083

13/12/2019

-

-

15124 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ จานวน 4 รายการ

1,770.85

1,770.85 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206063120082

13/12/2019

-

-

15125 ขออนุมัติเบิกเงิน่ค่าซ่อมแซมรถอเนกประสงค์

6,829.01

6,829.01 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จากัด

PR0206063120084

15/12/2019

-

-

15126 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซมรถสวัสดิการ เบอร์ 7

14,659.00

14,659.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขการยาง

PR0206063120087

15/12/2019

-

-

15127 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซมรถสวัสดิการ เบอร์ 9

24,042.90

24,042.90 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขการยาง

PR0206063120088

15/12/2019

-

-

15128 ขออนุมัติซ่อมแซมรถกระเช้า

30,248.90

30,248.90 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขการยาง

PR0206063120086

15/12/2019

-

-

15129 ขออนุมัติเบิกเงินค่ายางบริดสโตน ขนาด 750-15 (12
ชั้น) จานวน 4 เส้น

22,684.00

22,684.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสนสุขการยาง

PR0206063120099

16/12/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15130 ขออนุมัติเบิกเงินค่ายางบริดสโตน ขนาด 750-15 (12
ชั้น) จานวน 4 เส้น
15131 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง
15132 ขออนุมัติเบิกเงินค่าฝาชักโครง และใบเลือ่ ยท่อพีวีซี
จานวน 12 ใบ
15133 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซมรถอเนกประสงค์ เลข
ทะเบียน กร-6153 ชลบุรี
15134 ขออนุมัติเบิกเงินค่า ซ่อมลิฟตื เปลีย่ นbattery (dry
cell ) 12V.7.5 ah จานวน 1 ชุด
15135 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถังพลาสติกพร้อมสายรัด 200 ลิตร
จานวน 24 ใบ
15136 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 2
เครือ่ ง
15137 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งเติมอากาศ จานวน 4 เครือ่ ง
15138 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 40-0917
ชลบุรี
15139 จ้างบารุงรักษาลิฟต์โดยสารประจาอาคารที่พักบุคลากร
(แบบไม่รวมอะไหล่) ตัง้ แต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย.
2563
15140 เช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 8 เครือ่ ง สาหรับใช้งาน
ในห้อง IT105 , IT202 , IT203 , IT313 , IT321 ,
IT403 , IT405 , IT406 อาคารศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตัง้ แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม
2563

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
22,684.00
22,684.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง
PR0206063120100
16/12/2019
1,430.00

1,430.00 เฉพาะเจาะจง

791.80

791.80 เฉพาะเจาะจง

2,294.08

ข้อเสนอแนะ
-

หจก. ธิดามหานคร

PR0206063120117

17/12/2019

-

-

ร้านไถ่เส็ง

PR0206063120125

18/12/2019

-

-

2,294.08 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จากัด

PR0206063120127

18/12/2019

-

-

1,284.00

1,284.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206063120126

18/12/2019

-

-

13,920.00

13,920.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริง่ แอนด์
เซอร์วิส จากัด
นางสาวนุชจรี เจนดง

PR0206063120124

18/12/2019

-

-

14,445.00

14,445.00 เฉพาะเจาะจง

ณัฐแอร์

PR0206063120156

22/12/2019

-

-

32,650.00

32,650.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PR0206063120155

22/12/2019

-

-

9,383.90

9,383.90 เฉพาะเจาะจง

PR0206063120157

23/12/2019

-

-

53,072.00

53,072.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
จากัด
บริษัท ริช เทคโนเซอร์วิส จากัด

PO0208063120004

1/12/2562

-

-

33,600.00

33,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
จากัด

PO0208063120003

1/12/2562

-

-

หน ้า 1291
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15141 จ้างบารุงรักษาลิฟต์โดยสารประจาอาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ , อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ,
อาคารเรียนรวม (แบบไม่รวมอะไหล่) ตัง้ แต่วันที่ 1
ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563
15142 จัดซือ้ ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในการ
จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
15143 ซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องพักรับรอง
อาคารเสนาะ อูนากูล 3 ชั้น 12 ห้อง 6
15144 จัดซือ้ น้ามันสาหรับใส่เครือ่ งตัดหญ้า เครือ่ งตัดแต่งกิ่งไม้
และรถยนต์เพื่อการเกษตร
15145 ซือ้ วัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการจัดโครงการกีฬา
ประเพณี 3 วิทยาเขต
15146 จัดซือ้ สารเคมีกาจัดปลวก และสารเคมีปราบศัตรูพืช

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
85,065.00
85,065.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เทคโนเซอร์วิส จากัด
PO0208063120005
1/12/2562
-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

9,600.00

ข้อเสนอแนะ
-

ร้านป้านิมินิมาร์ท

PR0208063120005

2/12/2562

-

-

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายบุญเลิศ เสงี่ยมโพธิ์

PR0208063120007

2/12/2562

-

-

5,100.00

5,100.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.พิศาลพานิชท่าใหม่

PR0208063120018

4/12/2562

-

-

780.00

780.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน พี.โอ.สปอร์ต

PR0208063120016

4/12/2562

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสินพานิช

PR0208063110105

10/12/2562

-

-

15147 จ้างเหมาซักชุดเครือ่ งนอน จานวน 50 ชุด

2,750.00

2,750.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.นวนันท์ สุทธิพร

PR0208063110107

11/12/2562

-

-

15148 เช่าชุดเครือ่ งและเวที สาหรับใช้ในการจัดโครงการเปิด
เถาว์
15149 จัดซือ้ รัว้ วายเมท รุน่ LT1900 7mm ขนาด 1.90x2.40
m จานวน 10 แผง
15150 จัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการประเพณีวงิ่
มาราธอนขึ้นเขาและทาความสะอาดลานสานักสงฆ์
15151 วัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ ''กีฬาสานสัมพันธ์
บุคลากรกองบริการวิทยาเขตจันทบุรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563''
15152 ขอเบิกค่าพานพุ่มดอกไม้สด จานวน 1 พาน สาหรับ
ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ

5,600.00

5,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายอภิพันธ์ ทับทอง

PR0208063120024

13/12/2562

-

-

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.เอ็ม.ตะแกรงเหล็ก จากัด

PR0208063120036

17/12/2562

-

-

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน สินพานิช

PR0208063120039

18/12/2562

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านทุกอย่าง 20

PR0208063120041

20/12/2562

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปราณี รักษาผล

PR0208063120043

20/12/2562

-

-

หน ้า 1292

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15153 จัดซือ้ วัสดุประกอบพิธีไหว้สักการะสิง่ ศักดิส์ ิทธิป์ ระจา
มหาวิทยาลัย ในโครงการสักการะศาลพระพรหม
ประจามหาวิทยาลัย
15154 จัดซือ้ หลอด LED 13 W แสงคูลเดย์ไลท์ จานวน 40
หลอด และ หลอดLED 13 W แสงวอร์มไลท์ จานวน
20 หลอด
15155 จ้างเหมารักษา ปรับปรุง ดูแลอาคารสถานที่และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 31
มีนาคม พ.ศ. 2563
15156 ซือ้ ชุดเครือ่ งสาอางค์แต่งหน้า สาหรับใช้ในโครงการ
พัฒนาบุคลิกภาพสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2562
15157 จ้างเหมารักษา ปรับปรุง ดูแลอาคารสถานที่และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 31
มีนาคม พ.ศ. 2563
15158 จ้างเหมาทาความสะอาดบริเวณภายนอกสระว่ายน้า
ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ.
2563
15159 จ้างเหมาทาความสะอาดบริเวณภายในสระว่ายน้า
ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ.
2563
15160 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กง
8068 จบ
15161 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข
2768 จบ
15162 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข
1987 จบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าอ้อยสังฆภัณฑ์
PR0208063120044
24/12/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายอภิชาติ ตันชัย

PR0208063110045

15/11/2562

-

-

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายไพลิน สมหมาย

PO0208063110004

18/11/2562

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน แอร์บิวตี้

PR0208063110057

18/11/2562

-

-

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายเดชขจร เปรมชนม์

PO0208063110001

18/11/2562

-

-

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมเดช สวัสดีมงคล

PO0208063110003

18/11/2562

-

-

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายบุญเลิศ เสงี่ยมโพธิ์

PO0208063110002

18/11/2562

-

-

1,450.00

1,450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208063100024

18/11/2562

-

-

5,935.00

5,935.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208063100027

18/11/2562

-

-

6,920.00

6,920.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208063100028

18/11/2562

-

-

หน ้า 1293

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15163 ซือ้ ปูนปรับสภาพน้า 3 ตัน สาหรับใช้ในการจัดโครงการ
จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา ณ สวนนันทนาการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,480.00
8,480.00 เฉพาะเจาะจง พิศาลพานิช
PR0208063110058
18/11/2562
-

15164 เช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร จานวน 1 เครือ่ ง สาหรับติดตัง้ ณ
ห้องงานแผนและทรัพย์สิน ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
15165 เช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครือ่ ง สาหรับใช้งาน
ในห้องงานอาคารสถานที่ ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2562 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
15166 เช่าชุดเครือ่ งเสียง จานวน 1 ชุด สาหรับใช้รองรับการ
จัดโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
เครือข่ายพัฒนางานด้านบุคลากร เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

22,470.00

22,470.00 เฉพาะเจาะจง

2,100.00

15167 เช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครือ่ ง สาหรับใช้งาน
ในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัง้ แต่วันุที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
15168 เช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครือ่ ง สาหรับใช้งาน
ในงานการเจ้าหน้าที่ ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
15169 เช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 5 เครือ่ ง สาหรับใช้งาน
ในห้องบรรยาย S208, S304, S305, S505, S506
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ประจาเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท โปรเจกท์ แพลน จากัด

PO0208063110012

20/11/2562

-

-

2,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
จากัด

PO0208063110009

20/11/2562

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชัยศิริ ผลทวี

PR0208063110082

20/11/2562

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
จากัด

PO0208063110013

20/11/2562

-

-

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
จากัด

PO0208063110010

20/11/2562

-

-

5,250.00

5,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
จากัด

PO0208063110014

20/11/2562

-

-

หน ้า 1294

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15170 เช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครือ่ ง สาหรับใช้งาน
ในห้องการเงินและพัสดุ ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2562 - 31 มกราคม พ.ศ. 2563
15171 เช่าเครืุองคอมพิ
่
วเเตอร์ จานวน 5 เครือ่ ง สาหรับใช้งาน
ในห้องการเงินและพัสดุ ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
15172 จัดซือ้ พานพุ่มดอกไม้สด จานวน 1 พาน สาหรับใช้ใน
งานพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง'' ประจาปี 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,400.00
8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
PO0208063110008 20/11/2562
จากัด
31,500.00

31,500.00 เฉพาะเจาะจง

1,000.00

15173 ซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้าประจาโรงสูบน้าเวียนสระว่ายน้า
จานวน 3 เครือ่ ง
15174 เครือ่ งสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน
จานวน 2 ระบบ
15175 ไฟฉุกเฉิน จานวน 11 ตัว
15176 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง
8068 จบ
15177 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน นข
3720 จบ
15178 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข
1987 จบ
15179 เช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครือ่ ง เพื่อใช้ในการ
ทางานของบุคลากรกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ตัง้ แต่
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
15180 ขออนุมัติจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเครือ่ ง
ถ่ายเอกสาร

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
จากัด

PO0208063110011

20/11/2562

-

-

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR0208063110079

20/11/2562

-

-

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านน้อยไดนาโม

PR0208063110062

21/11/2562

-

-

19,400.00

19,400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด

PR0208063100022

25/11/2562

-

-

29,000.00

29,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอภิชาติ ตันชัย

PR0208063100023

25/11/2562

-

-

2,740.00

2,740.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208063110093

26/11/2562

-

-

1,530.00

1,530.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208063110091

26/11/2562

-

-

37,050.00

37,050.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จากัด PR0208063110092

26/11/2562

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
จากัด

PO0208063110021

28/11/2562

-

-

6,523.90

6,523.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมธานนท์ จากัด

PR0209063120005

3/12/2019

-

-

หน ้า 1295

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15181 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุงานช่าง สาหรับ
ซ่อมแซมงานภาคสนาม
15182 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมและบารุงรักษา
เครือ่ งทาน้าร้อนน้าเย็น
15183 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดทาพานพุ่มดอกไม้
สาหรับพิธีถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และวันพ่อแห่งชาติ
15184 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุอานวยความสะดวกแก่
ผูป้ ฏิบัติงาน
15185 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างปะยางรถไถ
15186 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง
15187 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุงานช่างสาหรับซ่อมแซม
งานภาคสนาม
15188 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง
15189 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ สาหรับงานประชาสัมพันธ์ ของกอง
บริหารวิทยาเขตสระแก้ว
15190 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซม รถกระบะ
หมายเลขทะเบียน กค 3602 สระแก้ว หมายเลข
ครุภัณฑ์ 5403002010002
15191 ขออนุมัติเบิกเงินค่าประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 และ
พ.ร.บ. หมายเลขทะเบียน นข 3484 สระแก้ว

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,675.00
2,675.00 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า
PR0209063120007
3/12/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

3,340.00

3,340.00 เฉพาะเจาะจง

นายบรรเทิง ดิษฐวงษ์

PR0209063120006

3/12/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกนกไทย

PR0209063120008

4/12/2019

-

-

84.00

84.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน บี.พี.เพื่อนนักเรียน

PR0209063120010

6/12/2019

-

-

260.00

260.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแหลมการยาง

PR0209063120009

6/12/2019

-

-

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR0209063120015

12/12/2019

-

-

2,749.90

2,749.90 เฉพาะเจาะจง

แสงทิพย์การไฟฟ้า

PR0209063120016

12/12/2019

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR0209063120014

12/12/2019

-

-

1,920.00

1,920.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท

PR0209063120022

13/12/2019

-

-

5,150.00

5,150.00 เฉพาะเจาะจง

นายอิทธิพล วาทีทิพย์

PR0209063120025

18/12/2019

-

-

36,352.18

36,352.18 เฉพาะเจาะจง

บ.กรุงเทพประกันภัย จากัด(มหาชน) PR0209063120024

18/12/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15192 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้าดืม่ ถัง
15193 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่ายางรถตู้ หมายเลขทะเบียน
นข 3426 สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์
600300101000003
15194 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถตู้
หมายเลขทะเบียน นข 1833 สระแก้ว
15195 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถบัส
หมายเลขทะเบียน 40-0520 ชลบุรี
15196 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุงานภาคสนาม ใบสัง่
จ่ายน้ามัน
15197 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้าง ถ่ายเอกสาร จาก
เครือ่ งถ่ายเอกสาร
15198 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง
15199 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ
15200 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปฎิทินตัง้ โต๊ะ และนามบัตร
15201 ค่าเช่าชุดเครือ่ งเสียงงานบันเทิงสาหรับงานแต่งงานคุณ
อรนภา กอทอง
15202 ค่าเช่าชุดเครือ่ งเสียงงานบันเทิงสาหรับงานบายเนียร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
15203 ค่าถ่ายเอกสารเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
15204 จ้างเหมาซ่อมเปลีย่ นสต็อปวาล์ว และฟลัชวาล์ว ห้องน้า
ชั้น 2 ห้องประชุม ภายในศูนย์ปฎิบัติการโรงแรม
15205 ซือ้ ผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษชาระ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
144.00
144.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ โพธิศ์ รี
PR0209063120026
19/12/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

13,106.99

13,106.99 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผูจ้ าหน่ายโต PR0209063120027
โยต้า จากัด

19/12/2019

-

-

79,105.12

79,105.12 เฉพาะเจาะจง

24/12/2019

-

-

80,540.00

80,540.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผูจ้ าหน่ายโต PR0209063120034
โยต้า จากัด
ร้านยาวการยาง
PR0209063120035

25/12/2019

-

-

120.00

120.00 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตร วัฒนานคร จากัด PR0209063120036

25/12/2019

-

-

3,224.74

3,224.74 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมธานนท์ จากัด

PR0209063120038

26/12/2019

-

-

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR0209063120037

26/12/2019

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรพงษ์ รับมีศรี

PR0206063120047

10/12/2019

-

-

42,930.50

42,930.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

PR0206063120199

27/12/2019

-

-

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0217063120005

1/12/2562

-

-

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0217063120004

1/12/2562

-

-

4,000.00
1,500.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
นายอนุกร ตะดอน

PR0217063120024
PR0217063120002

1/12/2562
2/12/2562

-

-

16,585.00

16,585.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมเจอร์-ไมเนอร์ (ประเทศไทย) PR0217063120013
จากัด

7/12/2562

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15206 เพื่อสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดพื้น มีกลิน่ หอม
และสเปรย์ปรับกลิน่ ใช้ภายในห้องพักของศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรม
15207 จัดซือ้ อาหารสดแห้ง ของอาหารเช้า และอาหารเที่ยง
สาหรับพนักงาน วันที่ 19-31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,830.60
3,830.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอร์-ไมเนอร์ (ประเทศไทย) PR0217063120014
7/12/2562
จากัด

ข้อเสนอแนะ
-

12,694.50

12,694.50 เฉพาะเจาะจง

นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา

PR0217063120016

9/12/2562

-

-

15208 จัดซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง น้าถัง นม ขนมปัง แฮม ไส้กรอก
ไข่ สาหรับอาหารเช้าลูกค้า และอาหารพนักงาน ในวันที่
19-31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
15209 จัดซือ้ อาหารสดอาหารแห้ง สาหรับประกอบอาหารให้
ลูกค้า ประจาวันที่ 19-31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

25,525.00

25,525.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด คณิศร บริษัท ซีพี PR0217063120015
ออลล์ จากัด

9/12/2562

-

-

30,193.50

30,193.50 เฉพาะเจาะจง

นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา

PR0217063120017

10/12/2562

-

-

15210 สัง่ ซือ้ วัตถุดิบและวัสดุ ใช้ในแต่ละแผนกภายในศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
15211 ห้องพักสวีท เครือ่ งปรับอากาศ ขนาด 18,000BTU
จานวน 24 ห้อง

29,130.00

29,130.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุพัตรา เวศรานุรักษ์

PR0217063120018

10/12/2562

-

-

98,868.00

98,868.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0217063120022

12/12/2562

-

-

15212 จ้างล้างเครือ่ งปรับอากาศ ห้องอาหาร ออฟฟิต Front
ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

70,406.00

70,406.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0217063120023

13/12/2562

-

-

15213 จ้างเหมาชุดเครือ่ งเสียงงานบันเทิงสาหรับงานแต่งงาน
คุณชันันญา
15214 ซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานจัดเลีย้ ง วันที่
19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0217063120025

13/12/2562

-

-

490.00

490.00 เฉพาะเจาะจง

PR0217063120027

16/12/2562

-

-

15215 ซือ้ อาหารสดอาหารแห้ง งานประชุมสัมมนาของศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562
15216 ซือ้ อาหารสด อาหารแห้ง สาหรับอาหารเช้าลูกค้า 3-17
มกราคม พ.ศ. 2563 ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
มหาวิทยาลัยบูรพา

14,176.00

14,176.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด คณิศร
ร้านนวพรรษขนมไทย ร้าน
Bread&Butter
นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา

PR0217063120030

17/12/2562

-

-

33,263.50

33,263.50 เฉพาะเจาะจง

นายอัมรินทร์ สุวรรณประภา

PR0217063120035

21/12/2562

-

-
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15217 ขอจัดซือ้ น้าดืม่ น้าแข็ง น้าถัง นม ขนมปัง แฮม ไส้กรอก
ไข่ สาหรับอาหารเช้าลูกค้า และอาหารพนักงาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
25,525.00
25,525.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด คณิศร บริษัท ซีพี PR0217063120033
21/12/2562
ออลล์ จากัด

15218 จัดซือ้ อาหารสดแห้ง ของอาหารเช้า และเที่ยง สาหรับ
พนักงาน วันที่ 3-17 มกราคม พ.ศ. 2563
15219 จ้างเหมาชุดเครือ่ งเสียงงานบันเทิงสาหรับงานแต่งงาน
คุณรัชวุฒิ แดงกระจ่าง ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม ฯ

15,099.50

15,099.50 เฉพาะเจาะจง

5,350.00

15220 ซือ้ แก๊สหุงต้ม สาหรับไว้ใช้ประกอบอาหารเช้า อาหาร
พนักงาน และอาหารจัดเลีย้ ง ภายในศูนย์ปฏิบัติการ
โรงแรมฯ
15221 จ้างเหมาชุดเครือ่ งเสียงงานบันเทิงสาหรับงานแต่งงาน
คุณสุกฤตา นวลพลับ
15222 จ้างเหมาชุดเครือ่ งเสียงงานบันเทิงสาหรับงานแต่งงาน
คุณไชยรัตน์ ทวาเรศ
15223 จ้างเหมาชุดเครือ่ งเสียงงานบันเทิงสาหรับงานแต่งงาน
คุณจิรธัช กิจการสถาวร
15224 ซือ้ พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว
15225 จ้างจัดทาป้ายพลาสวูดติดสติกเกอร์ พร้อมติดตัง้
15226 จ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 3
15227 จ้างเหมาบริการซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม

ข้อเสนอแนะ
-

นางสาวสุพัตรา เวศรานุรักษ์

PR0217063120034

21/12/2562

-

-

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0217063120038

22/12/2562

-

-

1,585.00

1,585.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบางแสนแก๊ส

PR0217063120037

23/12/2562

-

-

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0217063120044

31/12/2562

-

-

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0217063120042

31/12/2562

-

-

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0217063120041

31/12/2562

-

-

77,550.00
4,800.00
18,190.00
3,895.00

77,550.00 เฉพาะเจาะจง
4,800.00 เฉพาะเจาะจง
18,190.00 เฉพาะเจาะจง
3,895.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิมไถ่ 2512 จากัด
นายจักรกริส วัฒนศิริ
บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จากัด
ร้านบางแสนวอช

PR0218063120006
PR0218063120003
PR0218063120007
PR0218063120005

6/12/2562
6/12/2562
6/12/2562
6/12/2562

-

-

15228 ซือ้ วัสดุจานวน 2 ชนิด

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

กังสดาลฮาร์ดแวร์

PR0218063120011

11/12/2562

-

-

15229 ซือ้ วัสดุ จานวน 10 ชนิด

19,105.00

19,105.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด PR0218063120012
(มหาชน) สาขาชลบุรี

11/12/2562

-

-

หน ้า 1299
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15230 จ้างเหมาบริการซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม
หอพักเทา-ทอง 1
15231 จ้างเหมาซ่อมแซมพัดลมโคจร หอพักเทา-ทอง 2

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,984.00
6,984.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แคซี่ มลธิ
PR0218063120016
16/12/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

3,720.00

3,720.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PR0218063120014

16/12/2562

-

-

17,425.00

17,425.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนิต คุณาวงศ์เดช

PR0218063120015

16/12/2562

-

-

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนิต คุณาวงศ์เดช

PR0218063120023

19/12/2562

-

-

15234 จ้างเหมาบริการซักผ้ารายเดือน โครงการหอพักเทา-ทอง

72,000.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. แคซี่ มลธิ

PO0218063010001

7/1/2563

-

-

15235 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หมึก
15236 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเข็มกลัด จานวน 45 ชิ้น

9,840.00
13,500.00

9,840.00 เฉพาะเจาะจง
13,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR0206063110221
ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0206063120044

2/12/2019
10/12/2019

-

-

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0206063120046

10/12/2019

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0206063120045

10/12/2019

-

-

28,500.00

28,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน มิตรสานักงาน

PR0206063120053

11/12/2019

-

-

1,985.00

1,985.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206063120060

12/12/2019

-

-

15241 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
นายทวีป สุระประเสริฐ

PR0206063120075

13/12/2019

-

-

15242 ขออนุมัติจ้างค่าซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

1,070.00

1,070.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียริง่ จากัด PR0300063120014
ราคาจ้าง 1,070 บาท

9/12/2562

-

-

15232 ซือ้ วัสดุ จานวน 9 ชนิด
15233 จัดซือ้ วัสดุ จานวน 2 ชนิด

15237 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งพิมพ์ HP LaserJet
M130 จานวน 2 กล่อง
15238 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแก้วเซรามิคส์ จานวน 100 ชิ้น
15239 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเครือ่ งพิมพ์ 55A จานวน 5
กล่อง
15240 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุจานวน 5 รายการ
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15243 ขออนุมัติจัดซือ้ หนังสือนโยบายสาธารณะ หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความ
มั่นคง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
15244 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจาเดือนมกราคม
พ.ศ. 2563 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
15245 ขออนุมัติจัดจ้างทารูปเล่มและรายงานฉบับสมบูรณ์
(โครงการบริการวิชาการ วันที่ 25 ต.ค. - 30 ธ.ค. 62)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,250.00
5,250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เวิลด์เทรด
PR0300063120029
12/12/2562
ประเทศไทย
ราคาซือ้ 5,250 บาท
20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

9,750.00

9,750.00 เฉพาะเจาะจง

15246 ขออนุมัติจัดจ้างทารูปเล่ม (โครงการบริการวิชาการ
อบต.ศาลาแดง วันที่ 11 ธ.ค. 62 - 11 ม.ค. 63)

1,780.00

15247 ขออนุมัติจัดจ้างทารูปเล่ม (โครงการบริการวิชาการ
อบต.โยธะกา วันที่ 11 ธ.ค. 62 - 11 ม.ค. 63)
15248 ขออนุมัติจัดซือ้ ชุดโซฟารับแขก คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์
15249 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร A4 วิชาทฤษฎีการบริหาร
ภาครัฐเพื่อความมั่นคง หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
15250 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษา รถตูป้ รับอากาศ ยีห่ ้อ
TOYOTA COMMUTER ทะเบียน ฮท 275
กรุงเทพมหานคร
15251 ขออนุมัติจัดซือ้ การ์ดสวัสดีปีใหม่

น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ
ราคาจ้าง 20,000 บาท
นางสาวหัสรา ทองกลาง
ราคาจ้าง 9,780 บาท

PO0300063120003

1,780.00 เฉพาะเจาะจง

1,780.00

1,780.00 เฉพาะเจาะจง

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง

3,675.00

3,675.00 เฉพาะเจาะจง

21,218.10

21,218.10 เฉพาะเจาะจง

1,360.00

1,360.00 เฉพาะเจาะจง

ข้อเสนอแนะ
-

16/12/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 17/12/2562

-

-

นางสาวหัสรา ทองกลาง
ราคาจ้าง 1,780 บาท

โครงการบริการวิชาการ 17/12/2562

-

-

นางสาวหัสรา ทองกลาง
ราคาจ้าง 1,780 บาท

โครงการบริการวิชาการ 17/12/2562

-

-

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
ราคาซือ้ 35,000 บาท
น.ส.จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ
ราคาจ้าง 3,675 บาท

PO0300063120004

19/12/2562

-

-

PR0300063120049

20/12/2562

-

-

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี
จากัดราคาจ้าง 21,218.10 บาท

PO0300063120006

23/12/2562

-

-

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์
(ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
ราคาซือ้ 1,360 บาท

PR0300063120056

24/12/2562

-

-

หน ้า 1301

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15252 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาจัดทาวารสารการเมือง การบริหาร
และกฎหมาย ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม
2562)
15253 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก (โครงการบริการวิชาการ
วันที่ 5 - 11 ม.ค. 63)
15254 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ รถตูป้ รับอากาศ
(โครงการบริการวิชาการ วันที่ 5 - 11 ม.ค. 63)
15255 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล (โครงการบริการ
วิชาการ อบต.ดอนฉิมพลี วันที่ 24 ธ.ค. 62 - 22 ม.ค.
63)
15256 ขออนุมัติจัดจ้างทาเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูณร์
(โครงการบริการวิชาการ อบต.ดอนฉิมพลี วันที่ 24 ธ.ค.
62 - 22 ม.ค. 63)
15257 ขออนุมัติจัดจ้างสารวจข้อมูลภาคสนาม (โครงการ
บริการวิชาการ อบต.ดอนฉิมพลี วันที่ 24 ธ.ค. 62 - 22
ม.ค. 63)
15258 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล (โครงการบริการ
วิชาการ อบต.บึงน้ารักษ์)
15259 ขออนุมัติจัดจ้างสารวจข้อมูลภาคสนาม (โครงการ
บริการวิชาการ อบต.บึงน้ารักษ์)
15260 ขออนุมัติจัดจ้างทาเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
(โครงการบริการวิชาการ อบต.บึงน้ารักษ์)
15261 ขอนุมัติซอื้ อุปกรณ์ตกแต่งกระเช้าของที่ระลึก
15262 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
15263 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาวารสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
65,000.00
65,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์พิชิต
PO0300063120008 25/12/2562
ราคาจ้าง 65,000 บาท
1,505.00

1,505.00 เฉพาะเจาะจง

22,500.00

22,500.00 เฉพาะเจาะจง

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

5,480.00

ข้อเสนอแนะ
-

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
ราคาซือ้ 1,505 บาท
นายอุทัย พุทธวา
ราคาจ้าง 22,500 บาท
นายนิพนธ์ แสงอรุณ
ราคาจ้าง 10,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ 25/12/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 25/12/2562

-

-

โครงการบริการวิชาการ 25/12/2562

-

-

5,480.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส
ราคาจ้าง 5,480 บาท

โครงการบริการวิชาการ 25/12/2562

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายณดล พงษ์พาณิช
ราคาจ้าง 4,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ 25/12/2562

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

โครงการบริการวิชาการ 25/12/2562

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

โครงการบริการวิชาการ 25/12/2562

-

-

5,480.00

5,480.00 เฉพาะเจาะจง

โครงการบริการวิชาการ 25/12/2562

-

-

3,590.00
18,000.00

3,590.00 เฉพาะเจาะจง
18,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายนิพนธ์ แสงอรุณ
ราคาจ้าง 10,000 บาท
นายณดล พงษ์พาณิช
ราคาจ้าง 4,000 บาท
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส
ราคาจ้าง 5,480 บาท
ร้านเอสที 1,500.00
นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 17,944.20

PR0400063110131
PR0400063110109

2/12/2562
2/12/2562

-

-

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชลบุรีการพิมพ์ 54,000.00

PR0400063120001

2/12/2562

-

-
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15264 ขออนุมัติซอื้ แก้วน้าพลาสติก
15265 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
15266 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่
15267 ขออนุมัติซอื้ เก้าอี้พลาสติกรับประทานอาหารสาหรับเด็ก
เล็ก
15268 ขออนุมัติซอื้ เก้าอี้พลาสติก และผ้ากันเปื้อน
15269 ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ
15270 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่
15271 ขออนุมัติซอื้ วัสดุเชื้อเพลิง
15272 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงาน
15273 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก
15274 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการล้างทาความสะอาด
เครือ่ งปรับอากาศของรถบัสปรับอากาศ
15275 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาเอกสารประเมินผลโครงการ
15276 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
15277 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการล้างทาความสะอาด
เครือ่ งปรับอากาศของรถมินิบัสปรับอากาศ
15278 ขออนุมัติซอื้ ซองสาหรับใส่การ์ด
15279 ขออนุมัติซอื้ วัสดุเชื้อเพลิง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
450.00
450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
425.00
2,100.00
2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 2,000.00
1,260.00
1,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,260.00
6,450.00
6,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวลี เบบี้ 6,450.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR0400063110132
2/12/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR0400063110055
PR0400063110094
PR0400063110105

2/12/2562
2/12/2562
2/12/2562

-

-

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR0400063110135
1,988.00
นายอุดม แก่นสา 300.00
PR0400063110121

2/12/2562

-

-

2/12/2562

-

-

ร้านสุภรณ์ทิพย์ 840.00
บางแสนแก๊ส 395.00
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
577.00
นางสาวคาพลอย ฟูสารภาพ
58,239.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด เวิลด์เทรด
ประเทศไทย 5,350.00

PR0400063110093
PR0400063110115
PR0400063110129

2/12/2562
2/12/2562
2/12/2562

-

-

PR0400063110130

2/12/2562

-

-

PR0400063120009

3/12/2562

-

-

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

840.00
395.00
577.00

840.00 เฉพาะเจาะจง
395.00 เฉพาะเจาะจง
577.00 เฉพาะเจาะจง

61,700.00

61,700.00 เฉพาะเจาะจง

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 150.00

PR0400063120008

3/12/2562

-

-

4,000.00
4,280.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,280.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400063120018
PR0400063120020

4/12/2562
4/12/2562

-

-

774.00

774.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400063120025

6/12/2562

-

-

395.00

395.00 เฉพาะเจาะจง

นายอุดม แก่นสา 3,602.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด เวิลด์เทรด
ประเทศไทย 4,280.00
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
774.00
บางแสนแก๊ส 395.00

PR0400063120028

6/12/2562

-

-

หน ้า 1303

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15280 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง
15281 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
15282 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ปูผ้า 6,000.00
PR0400063120030
9/12/2562
2,350.00
8,667.00

2,350.00 เฉพาะเจาะจง
8,667.00 เฉพาะเจาะจง

67,000.00

67,000.00 เฉพาะเจาะจง

15284 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาการ์ดปีใหม่

4,950.00

15285 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร

ข้อเสนอแนะ
-

PR0400063120032
PR0400063120049

9/12/2562
11/12/2562

-

-

PR0400063120061

12/12/2562

-

-

4,950.00 เฉพาะเจาะจง

นายไพรเดช สุทธิเรือง 2,000.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์แสงทอง
วิศวกรรม 8,667.00
บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จากัด
40,920.00
ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 4,950.00

PR0400063120067

13/12/2562

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอุดม แก่นสา 3,809.00

PR0400063120066

13/12/2562

-

-

15286 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์

11,951.90

11,951.90 เฉพาะเจาะจง

ส.อารยยางยนต์ 11,951.90

PR0400063120074

16/12/2562

-

-

15287 จ้างเหมาจัดทาสติกเกอร์ไดคัท พร้อมติดตัง้

22,840.00

22,840.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ 22,840.00

PO0400063120001

20/12/2562

-

-

15288 ขออนุมัติซอื้ วัสดุทาความสะอาด

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

16/12/2562

-

-

15289 ขออนุมัติซอื้ วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปี
ใหม่
15290 ขออนุมัติซอื้ พวงมาลัย

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

17/12/2562

-

-

240.00

240.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR0400063120075
1,719.00
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR0400063120091
984.00
วันเพ็ญ แซ่ตนั้ 240.00
PR0400063120096

18/12/2562

-

-

480.00

480.00 เฉพาะเจาะจง

วันเพ็ญ แซ่ตนั้ 480.00

PR0400063120097

18/12/2562

-

-

15292 ขออนุมัติซอื้ กระเช้าผลไม้

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 3,000.00

PR0400063120095

18/12/2562

-

-

15293 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเปลีย่ นกระจกรถยนต์ บาน
หน้า พร้อมติดฟิล์มกรองแสง

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมืองชลกระจกรถยนต์ จากัด PR0400063120103
5,350.00

19/12/2562

-

-

15283 ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิง

15291 ขออนุมัติซอื้ พวงมาลัย

หน ้า 1304

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15294 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร
15295 ขออนุมัติซอื้ วัสดุเชื้อเพลิง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,000.00
4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม แก่นสา 3,623.00
PR0400063120102
19/12/2562
PR0400063120108

20/12/2562

-

-

วันเพ็ญ แซ่ตนั้ 2,305.00

PR0400063120111

20/12/2562

-

-

900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 900.00

PR0400063120113

20/12/2562

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 18,254.00

PR0400063120116

20/12/2562

-

-

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 900.00

PR0400063120112

20/12/2562

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

แม่ประภาสังฆภัณฑ์ 4,500.00

PR0400063120110

20/12/2562

-

-

15301 ขออนุมัติซอื้ ธูป เทียน

155.00

155.00 เฉพาะเจาะจง

แม่ประภาสังฆภัณฑ์ 155.00

PR0400063120119

23/12/2562

-

-

15302 ขออนุมัติซอื้ ดอกไม้

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

วันเพ็ญ แซ่ตนั้ 980.00

PR0400063120117

23/12/2562

-

-

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจานชาม บางแสน 237.00

PR0400063120118

23/12/2562

-

-

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 13,000.00

PR0400063120121

23/12/2562

-

-

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรุง่ รัตน์ แสงสุข 400.00

PR0400063120122

23/12/2562

-

-

4,560.00

4,560.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR0400063120109
4,362.00
12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
PR0400063120120
12,840.00
หน ้า 1305

23/12/2562

-

-

23/12/2562

-

-

15297 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดทาป้ายไวนิล
15298 ขออนุมัติซอื้ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
15299 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดทาป้าย
15300 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งสังฆทานและอัฐบริขาร

15303 ขออนุมัติซอื้ ไฟประดับ LED
15304 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาเล่มแผนยุทธศาสตร์
15305 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาเอกสารประเมินโครงการ
15306 ขออนุมัติซอื้ อาหารแห้งสาหรับจัดชุดตักบาตร
15307 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์

395.00 เฉพาะเจาะจง

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

900.00

-

บางแสนแก๊ส 395.00

15296 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบพิธีเคารพสิง่ ศักดิส์ ิทธิ์

395.00

ข้อเสนอแนะ

12,840.00

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15308 ขออนุมัติจ้างแปลเอกสาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
20,000.00
20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนธยา สุวรรณพูล 20,000.00 PR0400063120130
24/12/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

15309 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมกระเบื้องพื้นห้องน้า

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายเกษม ธรรมเนาว์ 4,000.00

PR0400063120133

24/12/2562

-

-

15310 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400063120132

24/12/2562

-

-

15311 ขออนุมัติซอื้ ปิ่นโตสาหรับจัดชุดอาหารเพลถวายพระสงฆ์

3,021.00

3,021.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์แสงทอง
วิศวกรรม 4,815.00
ร้านจานชาม บางแสน 3,021.00

PR0400063120129

24/12/2562

-

-

15312 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปรฟาสซิโน จากัด 5,598.00 PR0400063120145

25/12/2562

-

-

15313 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอุดม แก่นสา 1,158.00

PR0400063120142

25/12/2562

-

-

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400063120156

26/12/2562

-

-

477.00

477.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จากัด
42,200.00
ร้านจานชาม บางแสน 477.00

PR0400063120143

26/12/2562

-

-

15316 ขออนุมัติซอื้ กระเช้าผลไม้

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 5,000.00

PR0400063120146

26/12/2562

-

-

15317 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมบารุงรักษาระบบไม้กั้น
รถยนต์
15318 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมเปลีย่ นอุปกรณ์ที่
เสือ่ มสภาพ
15319 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบอาหาร

6,955.00

6,955.00 เฉพาะเจาะจง

PR0400063120151

26/12/2562

-

-

5,221.60

5,221.60 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ที.ที.เอ็น
เซอร์วิส 6,955.00
ส.อารยยางยนต์ 5,221.60

PR0400063120147

26/12/2562

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอุดม แก่นสา 3,725.00

PR0400063120157

27/12/2562

-

-

15320 ขออนุมัติซอื้ กระเช้าผลไม้

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 2,900.00

PR0400063120162

27/12/2562

-

-

85,065.00

85,065.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จากัด PR0600063120011

2/12/2019

-

-

15314 ขออนุมัติซอื้ น้ามันเชื้อเพลิง
15315 ขออนุมัติซอื้ แก้วน้า

15321 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

หน ้า 1306

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15322 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ- จานวน 15 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
26,407.60
26,407.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด
PR0600063120015
2/12/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

15323 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ 3 รายการ

6,350.00

6,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600063120012

2/12/2019

-

-

15324 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ - จานวน 38 รายการ

8,103.00

8,103.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านคุณประนอม สุขศรี,ร้านสหกรณ์ PR0600063120017
มหาวิทยาลัยบูรพา,ร้านคุณธนนัฏฐ์
จันทราพุทธิวงษ์,ร้านกมล การกุญแจ,
ร้านคุณศุภชัย หลิมพานิชย์,ร้านบ้าน
สวนไม้งามและร้านพนาวัน

2/12/2019

-

-

26,750.00

26,750.00 เฉพาะเจาะจง

12/12/2019

-

-

15326 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปรเฟสชั่นแนลแวคคัมพาร์ท PO0600063120004
เนอร์ส จากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR0600063120014

2/12/2019

-

-

15327 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ-จานวน 28 รายการ

9,677.00

9,677.00 เฉพาะเจาะจง

15328 วัสดุอื่นๆ

25,680.00

15329 วัสดุอื่น
15330 วัสดุอื่นๆ

15325 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

PR0600063120016

2/12/2019

-

-

25,680.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านคุณประนอม สุขศรี,ร้านสยาม
การเกษตรและร้านคุณศุภชัย หลิม
พานิย์
บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จากัด

PR0600063120018

3/12/2019

-

-

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเกษม ไดนาโม

PR0600063120022

3/12/2019

-

-

4,945.00

4,945.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่

PR0600063120035

4/12/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15331 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 45 รายการ (วัสดุภาควิชาฯ)

15332 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-จานวน 4 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
7,902.00
7,902.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน BANCOM SHOP, ร้านสหกรณ์ PR0600063120031
4/12/2019
มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด, นางสาว
บัวหลวง รักภิรมย์, ร้าน กฤษณ์
อีเลคทริค, นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม,
บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด ,นายไพร
เดช สุทธิเรือง และ นางสาวมณีรัตน์
อยูอ่ ่อน
11,877.00

11,877.00 เฉพาะเจาะจง

15333 วัสดุอื่นๆ

2,765.00

15334 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ 1 รายการ (หลอดทดลองฝา
เกลียว)
15335 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-จานวน 2 รายการ
15336 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จากัด

PR0600063120030

4/12/2019

-

-

2,765.00 เฉพาะเจาะจง

น้าดืม่ บ้านและสวน

PR0600063120039

4/12/2019

-

-

8,988.00

8,988.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600063120029

4/12/2019

-

-

1,980.00

1,980.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย)
จากัด
ร้าน ช.เจริญยนต์, บ.ปิโตรเลียม

PR0600063120040

4/12/2019

-

-

2,540.00

2,540.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600063120051

6/12/2019

-

-

16,850.00

16,850.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600063120052

6/12/2019

-

-

15338 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-จานวน 1 รายการ

2,568.00

2,568.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วอร์ด เมดิก

PR0600063120053

6/12/2019

-

-

15339 ขออนุมัติซอื้ Ferrocene 98%

3,638.00

3,638.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อิตัลมาร์(ประเทศไทย) จากัด PR0600063120058

9/12/2019

-

-

15340 ขออนุมัติซอื้ ยาสามัญประจาบ้าน

8,225.00

8,225.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600063120064

11/12/2019

-

-

84,000.00

84,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีฟาร์มาซี จากัด สาขาที่
00007 (บางแสน)
ร้านชลบุรีการพิมพ์

PR0600063120074

11/12/2019

-

-

15337 ขออนุมัติซอื้ หมึกเครือ่ งพิมพ์

15341 ค่าวัสดุอื่นๆ
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15342 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
15343 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
13,500.00
13,500.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน
PO0600063120009 18/12/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

91,078.40

91,078.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีที เคมีคอล จากัด

PR0600063120080

12/12/2019

-

-

15344 ค่าเช่ารถยนต์

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายณัฐพล ชัยสุทธิกุลรัตน์

PR0600063120082

13/12/2019

-

-

15345 ขออนุมัติซอื้

4,920.00

4,920.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0600063120087

13/12/2019

-

-

15346 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้องอาคารฟิสิกส์

86,748.00

86,748.00 เฉพาะเจาะจง

นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ

PO0600063120008

13/12/2019

-

-

15347 ขออนุมัติซอื้ หลอดไฟ จานวน 5 รายการ

48,960.00

48,960.00 เฉพาะเจาะจง

บ.เทียนทองอิเล็ค จากัด

PR0600063120104

16/12/2019

-

-

15348 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ

850.00

850.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600063120101

16/12/2019

-

-

15349 วัสุอื
ดุ ่น

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชลบุรีการพิมพ์

PR0600063120092

16/12/2019

-

-

15350 ขออนุมัติซอื้

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ุานกนกเพชร
ร้

PR0600063120106

16/12/2019

-

-

15351 ขออนุมัติเช่ารถตู้ จานวน 1 คัน

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายประกิจ ท้วงพงษ์

PR0600063120120

18/12/2019

-

-

15352 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ จานวน 4 ถัง

140.00

140.00 เฉพาะเจาะจง

น้าดืม่ บ้านและสวน

PR0600063120114

18/12/2019

-

-

15353 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครือ่ งวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน

5,136.00

5,136.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัด PR0600063120113

18/12/2019

-

-

15354 ขออนุมัติจ้างซ่อมกล้องถ่ายภาพ DSLR/ Canon EOS
750D หมายเลขครุภัณฑ์ 580700101000024

2,782.00

2,782.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

18/12/2019

-

-
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PR0600063120119

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15355 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-หมึกสด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,520.00
9,520.00 เฉพาะเจาะจง นายธารทอง
PR0600063120127
19/12/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

15356 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-จานวน 3 รายการ

5,280.00

5,280.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0600063120129

19/12/2019

-

-

15357 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-จานวน 2 รายการ

2,589.40

2,589.40 เฉพาะเจาะจง

19/12/2019

-

-

15358 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอื่นๆ-แกนเครือ่ งบดเนื้อเหล็กเช็กโก

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

19/12/2019

-

-

15359 วัสดุอืนๆ

7,591.00

7,591.00 เฉพาะเจาะจง

บ.โปรวิชั่น ไซแอนติฟิคจากัด, บ.แบง PR0600063120126
เทรดดิง้ 1992 จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส. ซายน์
PR0600063120128
อุปกรณ์เคมี
ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค
PR0600063120134

20/12/2019

-

-

15360 วัสดุน้ามัน

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.วงศ์ทรายทอง

PR0600063120141

20/12/2019

-

-

15361 วัสดุ

8,994.00

8,994.00 เฉพาะเจาะจง

PR0600063120140

20/12/2019

-

-

15362 วัสดุ

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0600063120139

20/12/2019

-

-

15363 วัสดุอื่นๆ

44,999.99

44,999.99 เฉพาะเจาะจง

20/12/2019

-

-

15364 ค่าซ่อมแซม

15,850.00

15,850.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์ PR0600063120137
เทรด
นางณัฐสุดา มะโนมั่น
PO0600063120011

20/12/2019

-

-

15365 ขออนุมัติซอื้

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายเจษฎา เหมตาล

PR0600063120133

20/12/2019

-

-

15366 วัสดุอื่นๆ

7,100.00

7,100.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR0600063120135

20/12/2019

-

-

15367 วัสดุ

1,750.00

1,750.00 เฉพาะเจาะจง

23/12/2019

-

-

15368 วัสดุอื่น

8,125.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์ PR0600063120151
เทรด
8,125.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา,ร้าน PR0600063120163
กัลยาฟอริส
หน ้า 1310

25/12/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15369 วัสดุอื่นๆ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,700.00
9,700.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักดิศ์ รีเจริญ
PR0600063120179
27/12/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

15370 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์กีฬา จานวน 2 รายการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการซือ้ แนบ
15371 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายไวนิล (ขนาด 100x330 cm.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ
15372 ขออนุมัติจัดซือ้ (น้ามันก๊าด,เหล็กกล่อง,เหล็กฉาก,ถุง
มือยางส้มฯ จานวน 7 รายการ)

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน UP TO YOU IDEA&SPORT
BANGSAEN

PR0700063120001

2/12/2562

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบูรพาสติกเกอร์

PR0700063120003

2/12/2562

-

-

7,040.60

7,040.60 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0700063120005

2/12/2562

-

-

15373 ขออนุมัติจัดซือ้ สายโทรศัพท์, หลอดไฟตะเกียบ ,ขั๋ว
หลอดไฟ ฯลฯ รายละเอียดตามใบเสนอราคา

21,945.70

21,945.70 เฉพาะเจาะจง

ร้านศรีพลัง พาณิชย์

PO0700063120001

2/12/2562

-

-

15374 ขออนุมัติซ่อมแซมเครือ่ งแสกนนิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์
5401023030007

6,206.00

6,206.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ไอเดียอีส

PR0700063120002

2/12/2562

-

-

15375 ขออนุมัติจัดซือ้ ปั๊มน้า ขนาด 250 W จานวน 1 ตัว ปั๊ม
น้า ขนาด 80 W จานวน 1 ตัว

12,058.90

12,058.90 เฉพาะเจาะจง

ซีซีพาณิชย์

PO0700063120003

3/12/2562

-

-

15376 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งดูดฝุน่ จานวน 1 เครือ่ ง

11,770.00

11,770.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คาร์เชอร์ รีเทล จากัด

PO0700063120004

3/12/2562

-

-

5,778.00

5,778.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ อิเล็คทริค จากัด

PR0700063120014

3/12/2562

-

-

6,002.70

6,002.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จากัด

PR0700063120009

3/12/2562

-

-

93,000.00

93,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินฟินิท ริช (พลัส) จากัด

PO0700063120006

4/12/2562

-

-

15377 ขออนุมัติจ้างล้างทาความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
จานวน 5 เครือ่ ง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
จัดจ้าง
15378 เพื่อขออนุมัติจัดซือ้ Adapter Notebook,สายVGA TO
VGA 3 รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
15379 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งสารองไฟฟ้าสาหรับเตาอบ
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15380 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในการซ่อมแซมอาคารคณะวิศวฯ
จานวน 21 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการซือ้ แนบ
15381 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 4,307 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ
15382 เพื่อขออนุมัติจัดจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร 1 รายการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
15383 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 3,791 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ
15384 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ F019CB3 : ดิน PAA คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การซือ้ แนบ
15385 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึก จานวน 2 ชุด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การซือ้ แนบ
15386 ขออนุมัติจัดจ้าง ถ่ายเอกสาร A4 จานวน 1 รายการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
15387 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 1 รายการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
15388 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 1 รายการ
15389 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบารุงรักษาปั๊มน้าคาลปีด้า
11KW 380V 3เฟส คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
15,129.00
15,129.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค
PO0700063120007
6/12/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

1,636.66

1,636.66 เฉพาะเจาะจง

นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700063120036

6/12/2562

-

-

1,084.52

1,084.52 เฉพาะเจาะจง

นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700063120034

6/12/2562

-

-

1,440.58

1,440.58 เฉพาะเจาะจง

นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700063120039

9/12/2562

-

-

797.15

797.15 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จากัด

PR0700063120040

9/12/2562

-

-

1,440.00

1,440.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าของที่ระลึกมหาวิทยาลัยบูรพา PR0700063120041

9/12/2562

-

-

3,018.34

3,018.34 เฉพาะเจาะจง

นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700063120046

11/12/2562

-

-

798.38

798.38 เฉพาะเจาะจง

นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700063120048

11/12/2562

-

-

2,018.56

2,018.56 เฉพาะเจาะจง

นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700063120045

11/12/2562

-

-

18,410.00

18,410.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PO0700063120008

11/12/2562

-

-

หน ้า 1312

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15390 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 60x180 cm.คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ
15391 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 60x180 cm.คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ
15392 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งพิมพ์และเครือ่ งอ่านบาร์โค้ด
15393 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ งกลัน่ น้า จานวน 1 รายการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
15394 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร จานวน 1 งาน รายละเอียด
ตามใบเสนอราคา
15395 ขออนุมัติจัดซือ้ แก๊ส 48 กก. จานวน 1 รายการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
15396 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จานวน 2,933 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ
15397 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครือ่ ง GC เปลีย่ นอะหลัย่
Replacement Rotor Valve 1/16'' 10-Port จานวน
1 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
15398 เพื่อขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถตูป้ รับอากาศจานวน1คัน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
15399 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์สานักงาน จานวน 22 รายการ
สานักงานคณบดี
15400 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุใช้ในห้องแลป sodium hydroxide
, Copper (II) sulfate ฯลฯ จานวน 23 รายการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
220.00
220.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสระยา น้อมเศียร
PR0700063120049
11/12/2562
-

220.00

220.00 เฉพาะเจาะจง

29,318.00

29,318.00 เฉพาะเจาะจง

12,500.00

12,500.00 เฉพาะเจาะจง

4,251.06

ข้อเสนอแนะ
-

นางสาวโสระยา น้อมเศียร

PR0700063120047

11/12/2562

-

-

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น
แอนด์ เซอร์วิสเซส จากัด
นายระพิน ฮะสุน

PO0700063120011

12/12/2562

-

-

PO0700063120009

12/12/2562

-

-

4,251.06 เฉพาะเจาะจง

นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700063120063

16/12/2562

-

-

1,210.00

1,210.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบูรพาแก๊ส

PR0700063120068

17/12/2562

-

-

1,114.54

1,114.54 เฉพาะเจาะจง

นายวันธวัช เรืองศรี

PR0700063120067

17/12/2562

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เวชั่น เทคโนโลยี จากัด

PO0700063120014

17/12/2562

-

-

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี

PO0700063120013

17/12/2562

-

-

45,485.00

45,485.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี ว.พานิช

PO0700063120015

17/12/2562

-

-

33,335.85

33,335.85 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด พีแอนด์เอ็น ไฮเทค PO0700063120016
เคมีคอล

17/12/2562

-

-
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15401 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ ผลไม้ หัวหมู เป็ด ไก่ และอื่นๆ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนด
คุณลักษณะการซือ้ แนบ
15402 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการจัดอาหารไหว้สงิ่ ศักดิส์ ิทธิ์
(โต๊ะอีสาน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ
15403 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ สายสิญจน์ , เทียน,ธูปและอื่นๆ
จานวน 8 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการซือ้ แนบ
15404 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการผูป้ ฏิบัติงานด้านการสอบเทียบ
เครือ่ งมือวัด ศูนย์สอบเทียบฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จานวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,900.00
9,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกล้วยตลาดหนองมน/ร้านบุปผ PR0700063120074
18/12/2562
ชาติ/ร้านส้มร่มเย็น หน้า ร.5
2,500.00 เฉพาะเจาะจง

874.00

874.00 เฉพาะเจาะจง

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

3,095.00

-

ร้านตะบันตา

PR0700063120075

18/12/2562

-

-

ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์

PR0700063120072

18/12/2562

-

-

นายอมรเทพ จูสวัสดิ์

PO0700063120017

18/12/2562

-

-

3,095.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้หยก

PR0700063120071

18/12/2562

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จากัด PR0700063120073

18/12/2562

-

-

15407 ขออนุมัติจัดซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ4

29,400.00

29,400.00 เฉพาะเจาะจง

PO0700063120018

19/12/2562

-

-

15408 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา - จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 9 มกราคม 2563 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ

PO0700063120020

20/12/2562

-

-

15405 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุดอกไม้ ,เครือ่ งสักการะและอื่นๆ
จานวน 8 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะการซือ้ แนบ
15406 ขออนุมัติจัดซือ้ ชุดสังฆทาน ประกอบไปด้วย กระดาษ
ทิชชู่,น้ายาล้างจาน,สบู่,ยาธาตุน้าขาว,ผงซักฟอก ฯลฯ
จานวน 9 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
กาหนดคุณลักษณะการซือ้ แนบ

2,500.00

ข้อเสนอแนะ
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15409 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบารุงรักษาเปลีย่ น RFID
Reader Long Range UHF จานวน 1 ชุด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบกาหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
26,215.00
26,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเจ เมอรี่ โซลูชั่น 18 จากัด PO0700063120021 20/12/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

15410 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ จานวน 2 คัน

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ต้นข้าว บริการ

PO0700063120022

23/12/2562

-

-

15411 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุ จานวน 8 รายการ คือ ใส้ปฏิทิน,
สติก๊ เกอร์พลาสติกใสเลเซอร์, กระดาษการ์ดสี, ตลับ
หมึกน้าเงิน, ปากกาเจลหัวเข็ม, ถ่านอัลคาไลน์ AA,
กระดาษถ่ายเอกสารถนอมสายตา และตรายาง
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซือ้

3,903.00

3,903.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จากัด/
บริษัท บีทูเอส จากัด

PR0700063120089

23/12/2562

-

-

15412 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์
15413 ขอจัดซือ้ น้ามันประจาเดือนธันวาคม 2562

535.00

535.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พอทเทอรี เคลย์ จากัด

PR0800063120008

4/12/2019

-

-

800.00

800.00 เฉพาะเจาะจง

PR0800063120007

4/12/2019

-

-

11,556.00

11,556.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร ,
บริษัทบางจากกรีนเนต จากัด
บริษัท เอส.เค.ดี ริช จากัด

PR0800063120013

6/12/2019

-

-

19,652.50

19,652.50 เฉพาะเจาะจง

ร้านชัยวัฒนา สตูดิโอ,ร้านกรกมล PR0800063120009
เสริมศรี, บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่น
เนอรี่ จากัด, ร้านศึกษาภัณฑ์ชลบุรี,
ร้านขีดเขียน, ร้านไถ่เส็ง, ร้าน
ประโยชน์การไฟฟ้า, บริษัท บัณฑิตส
ชั่นเนอรี่ จากัด,ร้านฟอลธ์โฮม, ร้าน
ช่างน้อง, ร้านเอส.เค.ฮาร์ดแวร์,ร้าน
ไพรเวชค้าวัสดุ, ห้างหุ้นส่วนจากัด
เอส.ซายน์ อุปกรณ์เคมี

6/12/2019

-

-

15414 ขอจัดซือ้ หมึกพิมพ์เพื่อใช้ในการจัดทางานในสาขา
จิตรกรรม
15415 ขอจัดซือ้ วัสดุ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
สาขากราฟฟิกอาร์ตและกราฟฟิกมีเดีย

หน ้า 1315

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15416 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในคณะศิลปกรรมศาสตร์
15417 ขอจัดซือ้ แก๊ส เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์
15418 ขอจัดจ้างเหมาทาความสะอาดห้องพักรับรอง ห้อง 228
ณ อาคารมีชัย ฤชุพันธุ์ 2
15419 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
19,035.30
19,035.30 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.เค.ฮาร์ดแวร์
PR0800063120012
6/12/2019
2,400.00
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชสินีพาณิชย์
PR0800063120011
6/12/2019
350.00 เฉพาะเจาะจง

4,957.00

4,957.00 เฉพาะเจาะจง

1,229.55

1,229.55 เฉพาะเจาะจง

16,000.00

-

นางสาวปิยะนันท์ มาตแม้น

PR0800063120029

12/12/2019

-

-

ร้าน SP Print ,ร้านบัณฑิตเอกสาร
,บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด,
บริษัท ธาราไทยชิลค์,
ร้านธีรเดช , ร้านต้นบุญการพิมพ์

PR0800063120032

13/12/2019

-

-

PR0800063120035

13/12/2019

-

-

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนา แซ่อุง

PR0800063120047

19/12/2019

-

-

15,836.00

15,836.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.เค.ดี ริช จากัด

PR0800063120049

19/12/2019

-

-

15423 ขอจัดซือ้ หมึกพิมพ์เพื่อใช้ในการจัดทางานในสาขา
ทฤษฎีศิลป์ บัณฑิตศึกษา
15424 ขอจ้างเหมาบริการทาความสะอาดห้องพักรับรอง 228

16,500.00

16,500.00 เฉพาะเจาะจง

ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส

PR0800063120048

19/12/2019

-

-

350.00

350.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปิยะนันท์ มาตแม้น

PR0800063120046

19/12/2019

-

-

15425 ขอจัดจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาจิตรกรรม
15426 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์
15427 ขอจัดซือ้ ของรางวัลเพื่อใช้ในการจัดทาโครงการกีฬา
สัมพันธ์เพื่อสุขภาพ และความสามัคคี คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

612.00

612.00 เฉพาะเจาะจง

สดใส ก๊อบปี้,ข้าวโอ๊ตก๊อบปี้

PR0800063120050

19/12/2019

-

-

33,330.50

33,330.50 เฉพาะเจาะจง

23/12/2019

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สมิทธ์ ซัพพลาย คอร์ปอเรชั่น PR0800063120054
จากัด
บริษัท เอก- ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิลเทม PR0800063120055
จากัด

24/12/2019

-

-

15420 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
จิตรกรรม
15421 ขอจัดซือ้ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการศึกษา ใน
สาขาเซรามิกส์
15422 ขอจัดซือ้ หมึกพิมพ์ สาขาบัณฑิตศึกษา

350.00

ข้อเสนอแนะ

หน ้า 1316

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15428 ขออนุมัติซ่อมรถบัสปรับอากาศ 40-0770 ชลบุรี
เนื่องจากแอร์ในรถไม่เย็นพบว่าตัวรีเลย์ไหม้ทาให้ระบบ
สายไฟไหม้ตรงบริเวณคอมแอร์ จาเป็นต้องซ่อมเพื่อให้
ใช้งานได้ตามปกติ (เลข 5203001010036)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,815.00
4,815.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เวิลด์เทรด
PR0900063120002
2/12/2562
ประเทศไทย

ข้อเสนอแนะ
-

15429 ขอเสนอจ้างตัดสติก๊ เกอร์ติดกระจกด้านหลังรถบัสปรับ
อากาศ 40-0770 ชลบุรี เนื่องจากกระจกด้านหลังรถบัส
ไม่ชื่อคณะและมหาวิทยาลัย จาเป็นต้องติดเพื่อจะนาไป
ต่อทะเบียนที่ขนส่ง

1,099.96

1,099.96 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

PR0900063120001

2/12/2562

-

-

15430 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งถ่ายเอกสาร เนื่องจากไม่สามารถใช้
ถ่ายเอกสารได้ กระดาษติดตลอด จาเป็นต้องซ่อมให้ใช้
งานได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 5201007010055)

4,880.00

4,880.00 เฉพาะเจาะจง

ที แอนด์ ที ออฟฟิศ ซัพพลาย

PR0900063120009

3/12/2562

-

-

15431 ขอเสนอซือ้ น้าดืม่ เพื่อให้บริการนิสิต และผูท้ ี่เข้ามา
ติดต่อภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์
15432 ขอเสนอซือ้ ริบบิ้น สาหรับใช้ทาโบว์ติดของที่ระลึกให้
คณะผูม้ าศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562
15433 ขอเสนอซือ้ วัสดุสานักงานคงคลัง เนื่องจากวัสดุคงคลัง
หมด จาเป็นต้องซือ้ สาหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
คณะศึกษาศาสตร์ เบิกใช้
15434 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์
สาขาวิชาพลศึกษา ห้อง QS1-104 เนื่องจากแอร์ไม่มี
ความเย็น จาเป็นต้องซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ
(ครุภัณฑ์เก่ามาพร้อมอาคาร)

315.00

315.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านน้าดืม่ บ้านและสวน

PR0900063120005

3/12/2562

-

-

60.00

60.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR0900063120004

3/12/2562

-

-

9,850.00

9,850.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PR0900063120012

4/12/2562

-

-

5,671.00

5,671.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด

PR0900063120018

6/12/2562

-

-

หน ้า 1317

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15435 ขอเสนอซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ เนื่องจากไม่สามารถ
ปรับเพิ่ม ลดอุณหภูมิได้ จาเป็นต้องซ่อมให้ใช้งานได้
ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 5101014010215)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,926.00
1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด
PR0900063120034
11/12/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

15436 ขอเสนอจัดทาเล่มวารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่
3 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เผยแพร่
ผลงานและใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
15437 ขอเสนอเช่าเครือ่ งเสียง พร้อมไฟ เพื่อใช้สาหรับการทา
กิจกรรม walk rally กิจกรรมสัมพันธ์สร้างสรรค์การ
ทางานเป็นทีมของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่
24 ธันวาคม 2562

36,915.00

36,915.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

PR0900063120042

12/12/2562

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ

PR0900063120053

19/12/2562

-

-

15438 ขอเสนอจ้างทาป้ายไวนิล เพื่อใช้สาหรับการทากิจกรรม
walk rally กิจกรรมสัมพันธ์สร้างสรรค์การทางานเป็น
ทีมของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 24 ธันวาคม
2562

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ

PR0900063120052

19/12/2562

-

-

15439 ขอเสนอซือ้ หมึกพิมพ์ HP เพื่อใช้พิมพ์เอกสารราชการ
ต่าง ๆ ของงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะ
ศึกษาศาสตร์
15440 ขอเสนอทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการ Open House 2020
เพื่อติดประชาสัมพันธ์ให้ผสู้ นใจทราบ

9,309.00

9,309.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR0900063120054

19/12/2562

-

-

4,633.10

4,633.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

PR0900063120060

20/12/2562

-

-

15441 ขอเสนอจ้างทาเกียรติบัตรพร้อมกรอบไม้ สาหรับมอบ
ให้ผสู้ มควรได้รับรางวัลคุรุบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ ใน
งานวันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2563 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.
2563

4,001.80

4,001.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

PR0900063120067

25/12/2562

-

-

หน ้า 1318

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15442 ขอเสนอเช่าเวที เต๊นท์ เครือ่ งเสียง และระบบ
ถ่ายทอดสด สาหรับจัดกิจกรรมในงาน EDU Open
House 2020 ในวันที่ 17 มกราคม 2563
15443 ขอเสนอจ้างเดินไฟฟ้า เพื่อใช้ไฟฟ้าส่องสว่างเวที
กิจกรรมการแสดง และบริเวณจัดตลาดนัดคุณครู ใน
งาน EDU Open House 2020 ในวันที่ 17 มกราคม
2563

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
74,500.00
74,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ
PO0900063120001 25/12/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายยุทธภูมิ ปานสวัสดิ์

PR0900063120065

25/12/2562

-

-

15444 ขอเสนอทาป้ายชื่อ-ตาแหน่ง รองคณบดี 3 ฝ่าย
เนื่องจากคณะมีการแต่งตัง้ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่าย
ยุทธศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานิสิต ใหม่ จาเป็นต้องสัง่ ทาป้าย
ชื่อ-ตาแหน่ง สาหรับติดหน้าห้องรองคณบดีฯ

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR0900063120071

26/12/2562

-

-

15445 ขอเสนอทาตรายางชื่อ พร้อมตาแหน่ง เนื่องจากคณะฯ
มีการแต่งตัง้ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายยุทธศาสตร์
ฝ่ายพัฒนานิสิต ใหม่ หน่วยงานต่าง ๆ ของสานักงาน
คณบดีจาเป็นต้องใช้สาหรับประทับตราเอกสารราชการ
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

3,584.50

3,584.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด

PR0900063120072

26/12/2562

-

-

15446 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ ย-3924 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562
15447 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการสานสายใยพี่น้องปลืม้
พัฒนา กิจกรรมที่ 1
15448 ขออนุมัติเบิกเงินค่าย้ายโต๊ะพร้อมต่อสายไฟใต้โต๊ะ ห้อง
506 (ห้องเล็ก)
15449 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมประตูผลัก ชั้น 1
15450 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดทาป้ายชื่อคณาจารย์
15451 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครือ่ งวัดส่วนสูงและเครือ่ งวัดความ
ดันโลหิต ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR1000063120005

2/12/2019

-

-

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR1000063120004

2/12/2019

-

-

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008

PR1000063120001

2/12/2019

-

-

25,359.00
1,600.00
17,000.00

25,359.00 เฉพาะเจาะจง
1,600.00 เฉพาะเจาะจง
17,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR1000063120002
PR1000063120003
PR1000063120018

2/12/2019
2/12/2019
11/12/2019

-

-

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008
ร้านบีเอสเอ
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธัญญ์วรัตน์ เฮลท์
แคร์
หน ้า 1319

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15452 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคูม่ ือสาหรับ
แหล่งฝึก โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
15453 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ ง,เปลีย่ นไฟ
หน้าไฟเบรค รถจักรยานยนต์ ย-3924
15454 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคูม่ ือสาหรับ
นิสิต,สมุดบันทึกการฝึก โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาธารณสุข
15455 ขออนุมัติเบิกเงินค่าลาโพงเอนกประสงค์แบบมีล้อลาก
ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข
15456 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึก (ชุดกระเช้าของที่ระลึก )

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,250.00
5,250.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร บุญชู
PR1000063120021
12/12/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

320.00

320.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไพฑูรย์การช่าง

PR1000063120023

12/12/2019

-

-

7,790.00

7,790.00 เฉพาะเจาะจง

นายพลากร บุญชู

PR1000063120022

12/12/2019

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เก้าสีเ่ จ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด PR1000063120019

12/12/2019

-

-

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านคุณเค้กแอนด์เบเกอรี่

PR1000063120020

12/12/2019

-

-

15457 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
และเสริมสร้างทักษะการเรียนรูท้ ศวรรษที่ 21
15458 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์และ
บุคลากร ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญประจาปี
ณ ม.สุโขทัยธรรมธิราช จ.นนทบุรี ในวันที่ 23 ธ.ค
2562

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR1000063120032

17/12/2019

-

-

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา

PR1000063120033

18/12/2019

-

-

15459 จัดจ้างซ่อมผนังพร้อมทาสีห้องอาคาร KB จานวน 5
ห้อง
15460 จัดซือ้ น้าดืม่ จานวน 65 ถัง

95,000.00

95,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO1200063120001

2/12/2019

-

-

PR1200063120002

6/12/2019

-

-

15461 จัดจ้างซ่อมระบบเปิดปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ จานวน 1
เครือ่ ง
15462 จัดซือ้ วัสดุสานักงานจานวน 1 รายการ

13,161.00

PO1200063120002

6/12/2019

-

-

PR1200063120010

9/12/2019

-

-

15463 จัดซือ้ ของที่ระลึกกระเช้าอาหารทะเล จานวน 1 กระเช้า

1,000.00

PR1200063120017

11/12/2019

-

-

2,275.00

3,890.00

นายวิเชียร เท่งเจียว
ราคาที่ตกลงฯ 95,000.00 บาท
2,275.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้าดืม่ บ้านและสวน
ราคาที่ตกลงฯ 2,275.00 บาท
13,161.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค
ราคา
ที่ตกลงฯ 13,161.00 บาท
3,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงฯ 3,890.00 บาท
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ราคาที่ตกลงฯ 1,000.00
บาท
หน ้า 1320

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15464 จัดซือ้ อุปกรณ์สาหรับล็อกเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
จานวน 70 เส้น
15465 จัดซือ้ ชุดไฟสตูติโอ จานวน 1 ชุด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
28,000.00
28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จากัด PO1200063120003 11/12/2019
ราคาที่ตกลงฯ 28,000.00 บาท
25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง

193.03

193.03 เฉพาะเจาะจง

15467 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็คเครือ่ งปรับอากาศ จานวน
14 เครือ่ ง
15468 จัดซือ้ น้ามันดีเซล จานวน 130 ลิตร

18,618.00

18,618.00 เฉพาะเจาะจง

3,511.30

3,511.30 เฉพาะเจาะจง

15469 จัดซือ้ น้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จานวน 12.32 ลิตร
ประจาเดือนธันวาคม 2562
15470 จัดซือ้ น้ายาทาความสะอาดคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ชุด

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

610.01

610.01 เฉพาะเจาะจง

15471 จัดซือ้ ตลับหมึกโทรเนอร์ HP LaserJet Pro 200 color
จานวน 4 รายการ

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

15472 จัดซือ้ หลอดไฟ Genin 11W Cool daylight จานวน
10 หลอด
15473 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ หมึกพิมพ์

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

6,800.00

15474 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสานักงาน

15466 จัดจ้างซือ้ ป้ายชื่อติดหน้าอก จานวน 1 แพ็ค

15475 ขอความเห็นชอบเสนอทาตรายาง
15476 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุจัดกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
ราคาที่ตกลงฯ 25,000.00 บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงฯ 193.03 บาท
นิวทาวน์ เทคนิค
ราคาที่ตกลงฯ 18,618.00 บาท
หจก. วงศ์ทรายทอง
ราคา
ที่ตกลงฯ 3,511.30 บาท
หจก. วงศ์ทรายทอง
ราคาที่ตกลงฯ 400.00 บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงฯ 610.01 บาท
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด ราคาที่ตกลงฯ 13,000.00 บาท

PO1200063120005

16/12/2019

-

-

PR1200063120023

16/12/2019

-

-

PO1200063120006

20/12/2019

-

-

PR1200063120032

23/12/2019

-

-

PR1200063120037

24/12/2019

-

-

PR1200063120038

24/12/2019

-

-

PO1200063120007

25/12/2019

-

-

PR1200063120039

25/12/2019

-

-

6,800.00 เฉพาะเจาะจง

สะสม
ราคาที่ตกลงฯ 1,200.00 บาท
ฟ้าใส

PR1400063120009

13/12/2019

-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

พี.เอ็น.จี. วัสดุครุภัณฑ์

PR1400063120010

13/12/2019

-

-

550.00

550.00 เฉพาะเจาะจง

บ้านคอมพิวเตอร์

PR1400063120026

20/12/2019

-

-

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ประโยชน์การไฟฟ้า, ไพรเวชค้าวัสดุ, PR1400063120030
บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จก.
หน ้า 1321

24/12/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15477 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ ผ้าสกายทิวป์
15478 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ วัสดุสานักงาน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,066.00
4,066.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฮิปโปสือ่ โฆษณา จก.
PR1400063120028
24/12/2019
2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

17,750.00

15480 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างทาโปสเตอร์

ข้อเสนอแนะ
-

บ.บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จก.

PR1400063120029

24/12/2019

-

-

17,750.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR1400063120034

26/12/2019

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกริส วัฒนศิริ

PR1400063120037

27/12/2019

-

-

15481 ขออนุมัติจ้างเหมาทาความสะอาด ตัง้ แต่ 1-31 ธ.ค.
2562
15482 ขออนุมัติค่าเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสารประจาวันที่ 1-31
เดือนธันวาคม 2562 โดยคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR1500063120002

2/12/2562

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR1500063120003

3/12/2562

-

-

15483 ขออนุมัติถ่ายเอกสารในสานักงานเพื่อเตรียมรวบรวม
เอกสารควบรวม

2,226.56

2,226.56 เฉพาะเจาะจง

PR1500063120004

3/12/2562

-

-

15484 ขออนุมัติเพื่อรับส่งคณะกรรมการสอบปากเปล่าดุษฏี
นิพนธ์
15485 ขออนุมัติจ้างเหมารถรับ - ส่ง คณะกรรมการสอบปาก
เปล่าดุษฎีนิพนธ์
15486 ขออนุมัติรับ-ส่ง กรรมการสอบปากเปล่าดุษฎินิพนธ์
วันที่ 22 ธ.ค.62
15487 ขออนุมัติจ้างทาความสะอาด ของวันที่ 5-30 พ.ย. 2562

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง

PR1500063120006

9/12/2562

-

-

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง

PR1500063120028

17/12/2562

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

PR1500063120027

17/12/2562

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR1500063120037

26/12/2562

-

-

10,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิศักดิ์ สิงห์งาม
ราคา
จ้าง 5,000 บาท
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
ราคาเช่า 8,000
บาท
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
ราคาเสนอ
2,226.56 บาท
นายศิระ พันธุมวนิช
ราคา
จ้างเหมา 2,600.00 บาท
นายศิระ พันธุมวนิช
ราคา
จ้างเหมา 2,600.00 บาท
นายศิระ พันธุมวนิช
ราคา
จ้างเหมา 2,800.00 บาท
นายสิทธิศักดิ์ สิงห์งาม
ราคา
จ้างเหมา 5,000 บาท
บริษัท ปิโตรเลียม(2016) จากัด และ
ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR1600063120004

2/12/2019

-

-

15479 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์

15488 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถตูค้ ณะฯ

หน ้า 1322

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15489 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถเดินเอกสาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร
PR1600063120003
2/12/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

15490 ขออนุมัติซอื้ น้ามันรถเดินเอกสาร

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร

PR1600063120005

2/12/2019

-

-

15491 ขออนุมัติซอื้ จ้างเหมาบริการล้างดูดฝุน่ รถตูค้ ณะฯ

440.00

440.00 เฉพาะเจาะจง

รักษ์รถคาร์แคร์ และ รักษ์คาร์แคร์ 2 PR1600063120021

2/12/2019

-

-

15492 ขออนุมัติซอื้ ซองน้าตาล

1,750.00

1,750.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล

PR1600063120006

2/12/2019

-

-

15493 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาเช็คระยะรถตูค้ ณะฯ

2,255.03

2,121.97 เฉพาะเจาะจง

PR1600063120033

3/12/2019

-

-

15494 ขออนุมัติซอื้ น้ามันเพื่อไว้ใช้เติมเครือ่ งปั้มน้า

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผูจ้ ัดจาหน่าย
โตโยต้า จากัด สาขา หนองมน
บางพระ
บริษัท ปิโตรเลียม(2016) จากัด

PR1600063120007

3/12/2019

-

-

15495 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ถัง

1,435.00

1,435.00 เฉพาะเจาะจง

น้าดืม่ บ้านและสวน

PR1600063120016

4/12/2019

-

-

15496 ขออนุมัติซอื้ คีย์บอร์ด

650.00

650.00 เฉพาะเจาะจง

BiG TiGeR

PR1600063120020

4/12/2019

-

-

15497 ขออนุมัติจ้างปริน้ โปสเตอร์

240.00

240.00 เฉพาะเจาะจง

PP Sign Maker & Solution

PR1600063120022

4/12/2019

-

-

15498 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ แพ็ค

560.00

560.00 เฉพาะเจาะจง

น้าดืม่ บ้านและสวน

PR1600063120018

4/12/2019

-

-

15499 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายบุญร่วม ตากิ่มนอก

PR1600063120019

4/12/2019

-

-

15500 ขออนุมัติซอื้ หมึกปริน้ เตอร์

3,143.66

3,143.66 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จากัด

PR1600063120017

4/12/2019

-

-

15501 ขออนมัติซอื้ ชุดลอดไฟ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR1600063120034

6/12/2019

-

-

หน ้า 1323

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15502 ขออนุมัติโครงการพิธีสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจาปี พ.ศ. 2562

15503 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ แพ็ค

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
7,800.00
6,199.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวละเอียด ตันสุริวงศ์, ร้านโอ PR1600063120059
11/12/2019
มาร์เก็ตแอนด์สโตร์, บริษัท มหาชน
จากัด ซี ออลล์, แม่ประภาสังฆภัณฑ์
และ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์

ข้อเสนอแนะ
-

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600063120038

11/12/2019

-

-

540.00

540.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR1600063120068

23/12/2019

-

-

3,840.00

3,840.00 เฉพาะเจาะจง

นางบุญญรัตน์ ตุน่ มะโรง

PR1700063120009

6/12/2019

-

-

4,270.00

4,270.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR1700063120025

18/12/2019

-

-

860.00

860.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR1700063120041

26/12/2019

-

-

15508 ขออนุมัติจ้างล้างเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 21 เครือ่ ง
เพื่อล้างทาความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศประจา
ห้องพักอาจารย์และห้องเรียนของคณะเทคโนโลยีทาง
ทะเล

14,700.00

14,700.00 เฉพาะเจาะจง

นายรุง่ โรจน์ หวังศิริ

PR2100063120008

3/12/2019

-

-

15509 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 4
ธันวาคม 2562 เพื่อรับส่งอาจารย์และนิสิตป.โท ใน
รายวิชา 83764661 Selected Topics in marine
Technology lll เข้าร่วมงาน ''สัตว์น้าไทย 2019 (Thai
Aqua Expo2019)

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิชาย ศรีสวัสดิ์

PR2100063120009

3/12/2019

-

-

15510 ขออนุมัติซอื้ ลุกพันธุก์ ุ้งกุลาดา จานวน 40,000 ตัว เพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านตะวันออกฟาร์ม

PR2100063120012

11/12/2019

-

-

15504 ขออนุมัติจัดซือ้ ของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับบริษัท NYK
Auto Logistics (ประเทศไทย) จากัด
15505 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มงานวิจัยปกสีดา
15506 ขออนุมัติเสนอซือ้ ชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และ
หลอดอุลตร้าไวโอเลต
15507 ขออนุมัติเสนอซือ้ แฟ้มสันกว้าง A4

หน ้า 1324

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15511 ขออนุมัติจ้างทาความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง 306 )
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เพื่อทาความสะอาดห้องพัก
รับรองคณบดี สาหรับรับรองวิทยากรเสริมทักษะการ
เรียนดาน้าของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
300.00
300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์
PR2100063120010
11/12/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

15512 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารจานวน 5,877 หน้า และเข้า
เล่ม+อุปกรณ์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล
15513 ขออนุมัติจ้างเผยแพร่สอื่ ประชาสัมพันธ์ออนไลน์คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผ่านสือ่ โซเชียลมีเดีย

2,724.65

2,724.65 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2100063120011

11/12/2019

-

-

8,015.00

8,015.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บี แบนเนอร์ จากัด

PR2200063110040

2/12/2019

-

-

15514 ขออนุมัติซอื้ สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 9
รายการ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมี
และปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
15515 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์สานักงานจานวน 3 รายการ เพื่อ
ใช้ในห้องพักรับรอง อาคารบุคลากร 307 ห้องคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
15516 ขออนุมัติซอื้ วัสดุประกอบโครงการค่ายส่งเสริมมรดก
ภูมิปัญญาไทย สืบสานประเพณีการเล่นว่าวดุย๊ ดุย
จันทบุรี ประจาปีงบประมาณ 2563
15517 ขออนุมัติซอื้ วัสดุ จานวน 25 รายการ เพื่อใช้ในรายวิชา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา หลักการเพาะเลีย้ งเนื้อเยือ่ พืช
และวิชาปัญหาพิเศษ

8,629.55

8,629.55 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จากัด

PR2200063120001

2/12/2019

-

-

19,570.00

19,570.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด จันทบุรีเครือ่ งเรือน PR2200063110050

11/12/2019

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเล่าจินฮวด, ร้านไม้ไผ่ (ท่าจุ๊ย), PR2200063120018
ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ และร้านสุขสวัสดิ์

12/12/2019

-

-

8,674.00

8,674.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีพี ออลล์ , อนุพัฒน์ พันธุไ์ ม้, PR2200063120019
บริษัท อมร จันทบุรี จากัด,ห้าง
หุ้นส่วนจากัด ภูวดล การเกษตร,
ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี, ร้าน อัย-โอม ,
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม
จากัด, บริษัท ชัยชัยเภสัช จากัด
และบริษัท ทวีเจริญ 2502 จากัด

13/12/2019

-

-

หน ้า 1325

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15518 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ วันที่ 14
ธันวาคม 2562 เพื่อรับส่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ เดินทางเข้ารับการอบรมการนาเสนอมือ
อาชีพ 4-6 และ 7-9 iSpeak ของสถาบันพัฒนา
บุคลิกภาพ John Robert Powers กรุงเทพมหานคร
15519 สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
แบบที่ 1 จานวน 1 ชุด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,500.00
4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร เจริญพร
PR2200063120031
13/12/2019
-

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

2,760.60

2,760.60 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรุง่ ทิพย์ รุง่ แจ้ง

1,850.00

1,850.00 เฉพาะเจาะจง

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

15523 จ้างสาเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน จานวน
2,430 หน้า
15524 ซือ้ วัสดุการศึกษา จานวน 1 รายการ

1,093.50

15525 ซ่อมแซมรอยรัว่ จั่วหลังคาคอนกรีตอาคาร
ปฏิบัติการอัญมณีและเครือ่ งประดับ และซ่อมแซม
ฝ้ายิปซัม่ พร้อมทาสี
15526 จัดซือ้ แกนมอเตอร์ , แผงควบคุมการชาร์จไฟแบตเตอรี่
6 โวลต์ และสวิทช์ไฟ 6 ขา สาหรับใช้เป็นอะไหล่ของ
เครือ่ งมือในอาคารปฏิบัติการอัญมณีและเครือ่ งประดับ

15520 จัดซือ้ วัสดุสาหรับใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาการ
ออกแบบเครือ่ งปั้นดินเผา จานวน 3 รายการ
15521 จ้างทาสติก๊ เกอร์ติดกระจก และโปสเตอร์ ขนาด A0
เพื่อประชาสัมพันธ์บริการรับออกแบบเครือ่ งประดับ
ด้วยคอมพิวเตอร์
15522 ทีวี LED ขนาด 60 นิ้ว พร้อมขาแขวนทีวี จานวน 1 ชุด

ห้างหุ้นส่วนจากัด ไพรัชคอมพิวเตอร์ PR2300063100016
แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น

ข้อเสนอแนะ
-

6/12/2019

-

-

PR2300063120012

12/12/2019

-

-

ร้านไอปริน๊ ท์

PR2300063120014

12/12/2019

-

-

นางสาวจรรยาพร คงกระพันธ์

PR2300063110059

12/12/2019

-

-

1,093.50 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิทยา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

PR2300063120015

12/12/2019

-

-

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกซซ์ไวน์สยาม จากัด

PR2300063110036

13/12/2019

-

-

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายเดชา โมคา

PR2300063110031

13/12/2019

-

-

3,900.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เวิลด์ จิวเวลรี่ ทูล จากัด

PR2300063110051

13/12/2019

-

-
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15527 จัดซือ้ ''SPG'' Induction Motor 90W, 1Phase,
50Hz. Model : S9190GXH-SE
15528 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน
12/2562
15529 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน
11/2562
15530 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก (โครงการร่วมเป็นเจ้าภาพงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
2019 ณ Ton Duc Thang University สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,494.00
4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมฆา อินดัสเทรียล จากัด
PR2300063120025
17/12/2019
400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

720.00

720.00 เฉพาะเจาะจง

15531 ขออนุมัติซอื้ ของที่ระลึก (โครงการเข้าร่วมงานประชุม
วิชาการนานาชาติและเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี Bac
Ninh Sport University ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม)

720.00

720.00 เฉพาะเจาะจง

15532 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการร่วมเป็น
เจ้าภาพงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา 2019 ณ Ton Duc Thang University
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

4,000.00

15533 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการเข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติและเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี
Bac Ninh Sport University ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม)
15534 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
PR1800063120001
เสนอราคา 400 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
PR1800063120007
เสนอราคา 400 บาท
ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/ PR1800063120013
เสนอราคา 720 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

2/12/2019

-

-

3/12/2019

-

-

11/12/2019

-

-

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/ PR1800063120010
เสนอราคา 720 บาท

11/12/2019

-

-

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิ์งาม/เสนอราคา
4,000 บาท

PR1800063120011

11/12/2019

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโกมล ฤทธิ์งาม/เสนอราคา
4,000 บาท

PR1800063120009

11/12/2019

-

-

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจาหน่ายอุปกรณ์กีฬาเทนนิส
แบดมินตัน บางแสน/เสนอราคา
4,800 บาท

PR1800063120021

13/12/2019

-

-
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15535 ขอนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการและแลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศ ประจาปี 2562 กิจกรรม ''ต้อนรับนิสิต
แลกเปลีย่ น Dali University (China)'')

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต/
PR1800063120028
19/12/2019
เสนอราคา 6,000 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

15536 ขออนุมัติซอื้ หนังสือ 58 เล่ม (1)รายวิชา664512
Accounting and Financie for Manager 45เล่ม
สาหรับนิสิตป.โท หลักสูตร MBA (2)รายวิชา66463159
Strategic Cost Management 13เล่ม สาหรับนิสิตป.
โท หลักสูตร Macc

46,570.00

46,570.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2400063120028

2/12/2019

-

-

15537 ขออนุมัติซอื้ หนังสือ 29 เล่ม รายวิชา 668612
Strategic Managementสาหรับนิสิตป.โท หลักสูตร
MBA
15538 ขออนุมัติซอื้ หนังสือ 45 เล่ม รายวิชา 669518
Business Research Methodology สาหรับนิสิตป.โท
หลักสูตร MBA
15539 ขออนุมัติซอื้ หนังสือ 26 เล่ม (1)รายวิชา 66457159
Financial Reports Analysis 13เล่ม (2)รายวิชา
66451159 Research Methodology in Accounting
13เล่ม สาหรับนิสิตป.โท หลักสูตร Macc

28,420.00

28,420.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2400063120019

2/12/2019

-

-

30,375.00

30,375.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2400063120021

2/12/2019

-

-

15,635.75

15,635.75 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2400063120026

2/12/2019

-

-

9,480.00

9,480.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2400063120025

2/12/2019

-

-

15540 ขออนุมัติซอื้ หนังสือ 12 เล่ม รายวิชา 667623
Strategic Compensation Management สาหรับ
นิสิตป.โท หลักสูตร MBA

หน ้า 1328

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15541 ขออนุมัติซอื้ หนังสือ 12 เล่ม (1)รายวิชา
665643Venture and Integrated Studies and
Business Plan 6 เล่ม (2)รายวิชา 665632Product
Management and Branding 6เล่ม สาหรับนิสิตป.โท
หลักสูตร MBA
15542 ขออนุมัติซอื้ หนังสือ 11 เล่ม รายวิชา 667621
Strategic Human Resource Planing and Human
Resource สาหรับนิสิตป.โท หลักสูตร MBA

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
11,577.00
11,577.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2400063120020
2/12/2019
-

14,740.00

14,740.00 เฉพาะเจาะจง

15543 ขออนุมัติซอื้ วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ราชการ
ทะเบียน 1กช637 สาหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ราชการ
ในการติดต่อราชการรับ -ส่งเอกสาร

90.00

90.00 เฉพาะเจาะจง

15544 ขออนุมัติซอื้ หนังสือ11 เล่ม รายวิชา 667624 Labor
Law and Strategic Employee Relationsสาหรับ
นิสิตป.โท หลักสูตร MBA
15545 ขออนุมัติซอื้ หนังสือ6 เล่ม รายวิชา 665635 Marketing
Channel and Retailing สาหรับนิสิตป.โท หลักสูตร
MBA
15546 ขออนุมัติซอื้ หนังสือ 6 เล่ม รายวิชา 66665641 Small
and Medium Entreprises Management and
New Venture Creation สาหรับนิสิตป.โท หลักสูตร
MBA

11,440.00

15547 ขออนุมัติซ่อมแซมและบารุงรักษา เครือ่ งโปรเจคเตอร์
(เปลีย่ นเมนบอร์ด, หลอดภาพและตัวกรองฝุน่ ) ยีห่ ้อ
Sony รุน่ VPL-EX310 จานวน 1 เครือ่ ง ห้องเรียน
BBS-205

ข้อเสนอแนะ
-

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2400063120022

2/12/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง

PR2400063120030

2/12/2019

-

-

11,440.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2400063120017

2/12/2019

-

-

5,712.00

5,712.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2400063120018

2/12/2019

-

-

4,972.50

4,972.50 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2400063120023

2/12/2019

-

-

11,770.00

11,770.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด PR2400063120045

9/12/2019

-

-
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15548 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรม หมึก
พิมพ์เลเซอร์สี HP จานวน 4 กล่อง เพื่อใช้ในโครงการ
พัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมกับ
สถาบันการศึกษาและผูป้ ระกอบการชั้นนาของโลกและ
ของประเทศ(E-commerce)(7ตค62-31มีค63)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
16,585.00
16,585.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เดชาติวงศ์ กรุป๊
PR2400063120047
11/12/2019
-

15549 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอบรม (ปากกา 200 แท่ง) สาหรับใช้ใน
โครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ความรูต้ ่อเนื่องสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี (18ธค62)

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง

15550 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารอบรม (183 ชุด/เล่ม) สาหรับ
ใช้ในโครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพื่อ
พัฒนาความรูต้ ่อเนื่องสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
(18ธค62)
15551 ขออนุมัติซอื้ วัสดุอบรม (กระเป๋า 185 ใบ) สาหรับใช้ใน
โครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ความรูต้ ่อเนื่องสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี (18ธค62)

10,614.00

10,614.00 เฉพาะเจาะจง

4,625.00

15552 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 คัน เพื่อใช้สาหรับ
เดินทาง ในโครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรม
เพื่อพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
(18ธค62)
15553 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสานักงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรม หมึก
พิมพ์สีดา HP CE278A (เทียบเท่า) 3 กล่อง เพื่อใช้ใน
โครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ร่วมกับสถาบันการศึกษาและผูป้ ระกอบการชั้นนาของ
โลกและของประเทศ(E-commerce)(7ตค62-31มีค63)

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PW630079

12/12/2019

-

-

นายธนเสฎฐ์ ภัทรโกมลเลิศ

PW630080

12/12/2019

-

-

4,625.00 เฉพาะเจาะจง

ยูเนี่ยนสตาร์

PW630081

12/12/2019

-

-

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงศ์พันธุ์ วุฒิปัญญารัตนกุล

PW630082

12/12/2019

-

-

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PR2400063120049

13/12/2019

-

-

หน ้า 1330

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15554 ขออนุมัติจ้างพิมพ์ใบปลิว ประชาสัมพันธ์ จานวน 1,000
ใบ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ
15555 ขออนุมัติจ้างพิมพ์จัดทาวารสารการจัดการธุรกิจ ม.
บูรพา ปีที่8 ฉบับที่2 จานวน 50 เล่ม เพื่อใช้ในการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของคณะฯ
15556 ขออนุมัติซอื้ ครุภัณฑ์ 1 รายการ และวัสดุ 2 รายการ
(ถังต้มน้าไฟฟ้า 1 ใบ) วัสดุ (โถกาแฟ 2ใบ) โครงการ
บริการวิชาการ โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี (18ธค62)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
5,243.00
5,243.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด
PR2400063120056
16/12/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

6,152.50

6,152.50 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด พิมพ์ทันใจ
(สานักงานใหญ่)

PR2400063120057

16/12/2019

-

-

9,201.01

9,201.01 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จากัด

PW630087

16/12/2019

-

-

15557 ขออนุมัติซอื้ วัสดุงานบ้านงานครัว (ชุดอาหารว่าง จาน+
แก้วมีหู 200ชิ้น, ช้อน 200 ชิ้น) โครงการบริการ
วิชาการ โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรูต้ ่อเนื่อง
สาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี (18ธค62)

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด
(มหาชน) (สาขา : ชลบุรี)

PW630088

16/12/2019

-

-

15558 ขออนุมัติซอื้ หมึกพิมพ์เอกสาร Brother TN-3448
จานวน 1 กล่อง โครงการบริการวิชาการ โครงการจัด
อบรมเพื่อพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องสาหรับผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชี (18ธค62)

4,700.00

4,700.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย

PW630089

16/12/2019

-

-

15559 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสารอบรม เพื่อใช้ในโครงการ
พัฒนาหลักสูตรฯ (E-commerce)(7ตค62-31มีค63)

405.00

405.00 เฉพาะเจาะจง

นายคาสวย โคตรศรีเมือง

PR2400063120062

17/12/2019

-

-

15560 ขออนุมัติซอื้ วัสดุงานบ้านงานครัว (กล่องพลาสติกเก็บ
ชุดอาหารว่าง 4 กล่อง) โครงการบริการวิชาการ
โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องสาหรับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี (18ธค62)

1,877.94

1,877.94 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PW630090

17/12/2019

-

-

หน ้า 1331

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15561 ขออนุมัติจ้างเหมาถอด,ประกอบ และขนย้ายครุภัณฑ์
ของคณะ (เฟอร์นิเจอร์) เพื่อขนย้ายครุภัณฑ์จากห้องพัก
ชั้น 8 อาคารพักอาศัย เสนาะ อูนากูล มายังอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์มูฟ จากัด
PR2400063120081
19/12/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

15562 ขออนุมัติจ้างพิมพ์กระดาษคาตอบ เพื่อใช้ในการจัด
สอบกลางภาค และปลายภาค ประจาภาคเรียนที่
2/2562 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
15563 ขออนุมัติซอื้ สายสัญญาณ VGA (M/M) ขนาด 5 เมตร
จานวน 35 เส้น เพื่อใช้เชื่อมต่อสัญญาณในการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ

98,975.00

98,975.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีเอ็มซัพพลายเออร์ จากัด

PO2400063120003

19/12/2019

-

-

9,362.50

9,362.50 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เดชาติวงศ์ กรุป๊

PR2400063120080

19/12/2019

-

-

15564 ขออนุมัติจ้างทาไวนิล 1 ผืน ขนาด 5*2 เมตร เพื่อใช้ใน
การประชาสัมพันธ์คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
ในงานBBS OPEN HOUSE เปิดบ้านเล่าเรือ่ งนัก
บริหารธุรกิจ (22-23ธค62)

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

หนึ่งศิลป์

PR2400063120082

20/12/2019

-

-

15565 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ ตรวจเช็ค
และทาโปรแกรมระบบโทรศัพท์ (Service) ภายใน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการ
ท่องเที่ยว

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวชั่น
จากัด

PR2400063120084

24/12/2019

-

-

15566 ขออนุมัติเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ 12 เครือ่ งๆ ละ 600
บาท ระยะเวลา 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.63)
15567 ขออนุมัติซอื้ น้าดืม่ ถังใส 28ถัง สาหรับบริโภคภายใน
อาคาร บริการผูม้ าติดต่อราชการ คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว
15568 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสาร

64,800.00

64,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO2400063120004

24/12/2019

-

-

980.00

980.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวจี๊ด มณีรัตน์

PR2400063120085

24/12/2019

-

-

35,000.00

24,692.90 เฉพาะเจาะจง

นายวิทวัส สุกใส

PR2600063120008

2/12/2562

-

-

หน ้า 1332

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15569
15570
15571
15572
15573

ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้าดืม่
ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ามันรถ
ขอความเห็นชอบการในจัดหาหนังสือพิมพ์
ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้า ปูที่นอน
ขอความเห็นชอบในการจัดหาเครือ่ งบันทึกกล้องวงจรปิด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง
หรือจ้ำง
9,600.00
9,600.00
400.00
295.00
2,000.00
840.00
16,050.00
6,699.27
67,500.00 67,500.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

15574 ขอความเห็นชแบในการจัดหาไฟสปอร์ตไลท์
15575 ขอความเหนชอบในการจัดจ้างเหมาบริการรถตูป้ รับ
อากาศ

36,000.00
54,000.00

35,845.00 เฉพาะเจาะจง
13,000.00 เฉพาะเจาะจง

15576 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสาร ส่วนเกิน
เดือน พ.ย. 62
15577 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เครือ่ งปรับอากาศ
15578 ขอความเห็นชอยบในการจัดหาน้าดืม่ ห้องปฏบัติการ
โรงแรมที่หอพัก
15579 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างพิมพ์นามบัตร

2,015.00

2,015.00 เฉพาะเจาะจง

18,350.50

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา
ร้านเกษากร
หจก.วงศ์ทรายทอง
บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุป๊ จากัด
นิวทาวน์ เทคนิค

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR2600063120007
2/12/2562
PR2600063120005
2/12/2562
PR2600063120004
2/12/2562
PR2600063120006
2/12/2562
PR2600063120024
3/12/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

นิวทาวน์ เทคนิค
PR2600063120025
บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จากัด PR2600063120059

3/12/2562
4/12/2562

-

-

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR2600063120050

4/12/2562

-

-

18,350.50 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอส ดับบลิว เซอร์วิส

PR2600063120051

13/12/2562

-

-

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา

PR2600063120052

13/12/2562

-

-

1,000.00

963.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท
จากัด

PR2600063120064

19/12/2562

-

-

หน ้า 1333

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15580 ขอความเห็นชอบในการจัดหาโต๊ะเขียนหนังสือ จานวน
20 ตัว
15581 ขอความเห็ชอบในการจัดหาโต๊ะสแตนเลส จานวน 1 ตัว

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
PR2600063120065
20/12/2562
3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

500.00

370.00 เฉพาะเจาะจง

15583 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ

34,186.00

15584 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ
15585 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ

15582 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างทาตราประทับ

15586 ขออนุมัติเบิกค่าน้ามันรถรับส่งเอกสาร ประจาเดือน
ธันวาคม 2562
15587 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มในการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงานภายในคณะ
15588 ขออนุมัติเบิกค่าจัดจ้างซักรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ประจาเดือนธันวาคม 2562
15589 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซือ้ ลูกประคบสมุนไพรสดศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยฯ
15590 ขออนุมัติเบิกค่าน้ามันรถรับส่งเอกสาร เดือนมกราคม
2563
15591 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทยฯ ประจาเดือนมกราคม 2563

ข้อเสนอแนะ
-

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

PR2600063120066

20/12/2562

-

-

นายกิติพงษ์

PR2600063120071

23/12/2562

-

-

34,186.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จากัด

PR2600063120074

25/12/2562

-

-

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

25/12/2562

-

-

52,620.00

52,620.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือ
PR2600063120075
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PR2600063120076

26/12/2562

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

PR2700063120001

2/12/2019

-

-

4,700.00

4,700.00 เฉพาะเจาะจง

PR2700063120003

2/12/2019

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR2700063120002

2/12/2019

-

-

1,950.00

1,950.00 เฉพาะเจาะจง

13/12/2019

-

-

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

27/12/2019

-

-

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร PR2700063120011
จังหวัดชลบุรี /เสนอราคา 1,950
บาท
หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 PR2700063120017
บาท
นายพินิต เผ่าจินดา/ เสนอราคา
PR2700063120018
5,998 บาท

27/12/2019

-

-

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
บาท
ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY /
เสนอราคา 4,698.45 บาท
นายพินิต เผ่าจินดา/ เสนอราคา
5,999 บาท
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15592 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารการปฏิบัติงานภายในคณะ
15593 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเครือ่ ง
ถ่ายเอกสาร
15594 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,700.00
4,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY /
PR2700063120019
27/12/2019
เสนอราคา 4,030.65 บาท
4,217.26
4,217.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จากัด
PR2800063120004
3/12/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR2800063120009

26/12/2019

-

-

1,155.96

1,155.96 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมธานนท์ จากัด

PR2800063120010

26/12/2019

-

-

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

แสงงามอิงค์เจ็ทวัฒนานคร

PR3300063120010

18/12/2019

-

-

6,221.39

6,221.39 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมธานนท์ จากัด

PR3300063120020

23/12/2019

-

-

10,825.56

10,825.56 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมธานนท์ จากัด

PR3300063120021

23/12/2019

-

-

15599 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าวัสดุโครงการสร้างสรรค์
ความสุขผ่านเสียงดนตรี

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR3300063120026
ร้านบีพี เพื่อนนักเรียน
ต้นกล้าก๊อปปี้
นางสาววิจิตรา ลือชาขันธ์
แสงงามอิงค์เจ็ท วัฒนานคร

26/12/2019

-

-

15600 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเครือ่ ง
ถ่ายเอกสาร
15601 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง

1,849.22

1,849.22 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมธานนท์ จากัด

PR3300063120025

26/12/2019

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR3300063120023

26/12/2019

-

-

15602 ขออนุมัติซอื้ และเบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จากัด PR3300063120027

27/12/2019

-

-

15595 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเครือ่ ง
ถ่ายเอกสาร
15596 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดทาแผ่นพับเพื่อ
ประชาสัมพันธ์การแนะแนวศึกษาต่อของคณะวิทยาศษ
สตร์และสังคมศาสตร์
15597 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสาร
15598 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสาร
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15603 จ้างเหมา รถบัสปรับอากาศ โครงการดูงานโรงงานผลิต
ยา
15604 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์สาหรับงานอาคารสถานที่
และงานโสตทัศนศึกษา (209)
15605 ขออนุมัติเช่าเต้นท์ โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องเขียว
มะกอก (158)
15606 ขออนุมัติจ้างเหมาเครือ่ งเสียง โครงการสานสัมพันธ์พี่
น้องเขียวมะกอก (158)
15607 ขออนุมัติจัดทาไวนิล โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องเขียว
มะกอก (158)
15608 ขออนุมัติจัดซือ้ ของใช้สานักงานคณบดีงานบริหารทั่วไป
(209)
15609 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการชั้น 6 ชั้น 7
(209)
15610 ขออนุมัติจัดซือ้ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV
15611 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
22,000.00
22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จากัด PR3700063120004
2/12/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

7,100.00

7,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR3700063120002

2/12/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ศ.ศิริแคนแวส

PR3700063120019

6/12/2019

-

-

15,500.00

15,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ

PR3700063120017

6/12/2019

-

-

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบูรพาสติกเกอร์

PR3700063120020

6/12/2019

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจานชาม บางแสน

PR3700063120018

6/12/2019

-

-

8,700.00

8,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR3700063120021

6/12/2019

-

-

27,500.00

27,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นพีแอนด์เอ พรีซิชั่น จากัด PR3700063120040

12/12/2019

-

-

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง

นางสุกัญญา จีนเมือง

PR3700063120042

13/12/2019

-

-

15612 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งทาน้าเย็นพร้อมระบบกรองน้า UF
จานวน 2 เครือ่ ง
15613 ขออนุมัติจัดซือ้ ตูฉ้ ายรังสียูวี จานวน 2 เครือ่ ง

85,000.00

85,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นพีแอนด์เอ พรีซิชั่น จากัด PR3700063120043

16/12/2019

-

-

59,920.00

59,920.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด

PO3700063120002

16/12/2019

-

-

15614 ขออนุมัติจัดจ้างสาเนาคูม่ ือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เภสัชกรรมสาขาเน้น ประจาปี 2562 (127)
15615 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งโครมาโทรกราฟีของเหลสง
สมรรถนะสูง (HPLC) (227)
15616 ขออนุมัติซ่อมเครือ่ งกลัน่ ระเหยสารแบบหมุน (227)

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านปิ่นเพชร ก็อปปี้เซ็นเตอร์

PR3700063120051

18/12/2019

-

-

49,434.00

49,434.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จากัด

PO3700063120003

19/12/2019

-

-

24,824.00

24,824.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จากัด

PO3700063120005

23/12/2019

-

-
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15617 ขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายอะคลีลิค บอกต่าแหน่งต่างๆ
15618 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารโครงการเตรียมความพร้อม
สาหรับนิสิตเพื่อเตรียมสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพเภสัช
กรรม ชั้นปีที่ 6
15619 ขออนุมัติจัดซือ้ สายสัญญาณสาหรับไมโครโฟนห้อง
ประชุม 21001 (209)
15620 ขออนุมัติซอื้ ยาและสารเคมีเพื่อประกอบการเรียน
โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับนิสิตเพื่อเตรียมสอบ
ขึ้นทะเบียนวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นปีที่ 6 OSPE
15621 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนโครงการ
เตรียมความพร้อมสาหรับนิสิตเพื่อเตรียมสอบขึ้น
ทะเบียนวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นปีที่ 6
15622 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอน จานวน 25 เพื่อ
ใช้สาหรับการเรียนการสอนของสาขาเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาชีวเวศาสตร์ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
สาขาวิชากายภาพบาบัด และสาขาโภชนบาบัด ปี
15623 การศึ
ขออนุกมษา
ัติจัด2562
ซือ้ สัตว์ทดลอง เพื่อใช้สาหรับการเรียนการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
90,000.00
90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คีรีแสนดี จากัด
PO3700063120007 23/12/2019
-

-

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านนางสุกัญญา จีนเมือง

PR3700063120064

24/12/2019

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR3700063120065

25/12/2019

-

-

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จากัด

PR3700063120066

26/12/2019

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านนางสุกัญญา จีนเมือง

PR3700063120067

26/12/2019

-

-

15,247.45

15,247.45 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 15,247.45 บาท

PO3600063120002

4/12/2019

-

-

13,092.50

13,092.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โนมูระ สยาม อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด ราคาที่ตกลงซือ้
13,092.50 บาท

PO3600063120001

4/12/2019

-

-

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไดโซ ซังเกียว (ประเทศ
ไทย) จากัด ราคาที่ตกลงซื้อ
600.00 บาท

PR3600063120028

9/12/2019

-

-

สอนในวิชา 68429159 การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
15624 ขออนุมัติจัดซือ้ อุปกรณ์นับจานวน จานวน 10 ชิ้น (อ.
กนกพรสารองจ่าย)

ข้อเสนอแนะ
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
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15625 ขออนุมัติจัดซือ้ วัตถุดิบสาหรับการเรียนการสอน จานวน
18 รายการ (อ.นรินทร์สารองจ่าย)

15626 ขออนุมัติจัดซือ้ น้ายาสารเคมี จานวน 6 รายการและ
วัสดุการเรียนการสอน จานวน 5 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,162.00
4,162.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
PR3600063120026
9/12/2019
-

-

(มหาชน) ราคาที่ตกลงซื้อ
4,162.00 บาท
36,450.00

36,450.00 เฉพาะเจาะจง

15627 ขออนุมัติจัดซือ้ วัตถุดิบอาหารสดการเรียนการสอน ครัง้
ที่ 2 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโภชนบาบัด
เทอม 2/2562 ครัง้ ที่ 2 วันที่15 ธันวาคม 2562

2,000.00

15628 ขออนุมัติจัดซือ้ วัตถุดิบอาหารสดการเรียนการสอนครัง้ ที่
2 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโภชนบาบัด เทอม
2/2562 ครัง้ ที่ 2 วันที่ 20 ธันวาคม 2562
15629 ขออนุมัติจัดซือ้ วัตถุดิบอาหารสดการเรียนการสอนครัง้ ที่
1 หลักสูตรโภชนบาบัด วันที่ 13 ธันวาคม 2562

15630 ขออนุมัติจัดซือ้ วัตถุดิบ จานวน 3 ราย เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนรายวิชาโภชนบาบัด เทอม 2/2562 (อ.
นรินทร์สารองจ่าย)

ข้อเสนอแนะ

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ 36,450.00
บาท

PO3600063120003

9/12/2019

-

-

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางเนาวรัตน์ ลิม้ เฮาะสูน ราคาที่ตก PR3600063120030
ลงซือ้ 2,000.00 บาท

11/12/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางเนาวรัตน์ ลิม้ เฮาะสูน ราคาที่ตก PR3600063120031
ลงซือ้ 2,000.00 บาท

11/12/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางเนาวรัตน์ ลิม้ เฮาะสูน ราคาที่ตก PR3600063120029
ลงซือ้ 2,000.00 บาท

11/12/2019

-

-

458.00

458.00 เฉพาะเจาะจง

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาบาง PR3600063120032
แสน สาขาที่ 00083 ราคาที่
ราคาที่ตกลงซื้อ 458.00 บาท

11/12/2019

-

-

หน ้า 1338

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15631 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอนภาพบาบัด
จานวน 10 รายการ เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอน
รายวิชา 68335760 กายภาพบาบัดทางกีฬาและ
รายวิชา 68322260 กายภาพบาบัดระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้อ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
29,407.88
29,407.88 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด อินทิเมท เทรดดิง้ PO3600063120004 12/12/2019
ราคาที่ตกลงซือ้ 29,407.88 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

15632 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ เพื่อ
ใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคการ
เพาะเลีย้ งเซลล์ รหัสวิชา 68429259

2,212.77

2,212.77 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 2,212.77 บาท

PR3600063120039

13/12/2019

-

-

15633 ขออนุมัติจัดซือ้ ป้ายชื่อพร้อมเชือก จานวน 6 แพ็ค

4,377.61

4,377.61 เฉพาะเจาะจง

17/12/2019

-

-

15634 ขออนุมัติจัดซือ้ จัดจ้างวัสดุในการจัดโครงการประชุม
วิชาการ จานวน 29 รายการ

13,936.00

12,966.84 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
PR3600063120046
ราคาที่ตกลงซือ้ 4,377.61 บาท
บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด
PR3600063120045
ราคาที่ตกลงซือ้ 3,527.00 บาท
,บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 2,169.84 บาท,ร้าน
สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาที่
ตกลงซือ้ 2,920.00 บาท,ร้าน PP &
Sign maker ราคาที่ตกลงจ้าง
2,750.00 บาท,ร้าน เอ็ม-เอส โฆษณา
ราคาที่ตกลงจ้าง 200.00 บาท,ร้าน
ป้ายจ๋า บางแสน กราฟฟิคแอนด์
ดีไซน์ ราคาที่ตกลงจ้าง 1,400.00
บาท

17/12/2019

-

-

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ บุญสุขวีระวัฒน์ ราคาที่ PR3600063120054
ตกลงจ้าง 700.00 บาท

18/12/2019

-

-

15635 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการติดตัง้ โซ่ยึดถัง จานวน 2 ชุด
(จ่ายคุณสมศักดิ์)

หน ้า 1339

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15636 ขออนุมัติจัดทาป้าย จานวน 4 อัน (อ.วรานุรินทร์สารอง
จ่าย 200 บาท ,จ่ายซีลลอส 300 บาท)

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง คุณพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาที่ตกลง PR3600063120053
18/12/2019
จ้าง 300 บาท,ร้านป้ายจ๋า บางเสนอ
ราคาที่ตกลงจ้าง 200 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

15637 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 5 วัน เพื่อรับส่งอาจารย์และนิสิตสาหรับการจัดโครงการฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์ข้างสนามจริงรายวิชากายภาพบาบัด
ทางการกีฬา ประจาปีการศึกษา 2562 วันที่ 13-17
มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
รังสิต

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศุภพล ภู่ศรี ราคาที่ตกลงจ้าง
15,000 บาท

PO3600063120005

18/12/2019

-

-

15638 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาสรีรวิทยาของมนุษย์
รหัสวิชา 68021959 สาหรับนิสิตชีวเวชศาสตร์

1,455.20

1,455.20 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพียรเจริญ เซลล์
แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่ตกลงซือ้
1,455.20 บาท

PR3600063120055

18/12/2019

-

-

15639 ขออนุมัติจัดซือ้ วัตถุดิบ จานวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยสาขาชีวเวชศาสตร์
ครัง้ ที่ 1 กลุม่ นางสาวณัชชาดา (อ.ปอสารองจ่าย)

349.00

349.00 เฉพาะเจาะจง

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาบางแสน
สาขาที่ 00083 ราคาที่ตกลงซือ้
349.00 บาท

PR3600063120056

19/12/2019

-

-

15640 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ - ส่ง อาจารย์อนงค์ กระจ่างและอาจารย์กิตติพงษ์
มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533659 ในวันที่ 15
มกราคม 2563

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก
ลงจ้าง 500.00 บาท

PR3600063120060

20/12/2019

-

-

15641 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ - ส่งอาจารย์อนงค์ กระจ่าง และอาจารย์กิตติพงษ์
มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533659 ปฏิบัติการวิทยา
เซลล์นอกระบบนรีเวช ในวันที่ 11 มกราคม 2563

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก
ลงจ้าง 500.00 บาท

PR3600063120059

20/12/2019

-

-

หน ้า 1340

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15642 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ - ส่ง อาจารย์อนงค์ กระจ่างและอาจารย์กิตติพงษ์
มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533659 ในวันที่ 22
มกราคม 2563

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก PR3600063120061
20/12/2019
ลงจ้าง 500.00 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

15643 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง อาจารย์อนงค์ กระจ่าง และอาจารย์กิตติพงษ์
มานหมัด มาสอนรายวิชา 68533659 ปฏิบัติการวิทยา
เซลล์นอกระบบนรีเวช ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 (อ.
วิภาพรสารองจ่าย)

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา ราคาที่ตก
ลงจ้าง 500.00 บาท

PR3600063120058

20/12/2019

-

-

15644 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมระบบน้า จานวน 1 ชุด
(จ่ายคุณสายัณห์ )

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์ ราคาที่ตก
ลงจ้าง 1,800.00 บาท

PR3600063120063

21/12/2019

-

-

15645 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุทางการแพทย์ จานวน 2 รายการ
(อ.อุไรภรณ์สารองจ่าย)

2,010.00

2,010.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีฟาร์มาซี จากัด สาขาที่ PR3600063120064
00007 (บางแสน) ราคาที่ตกลง
ซื้อ 2,010.00 บาท

21/12/2019

-

-

15646 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคา ชั้นดาดฟ้า
จานวน 1 เหมา
15647 ขออนุมัติจัดซือ้ เครือ่ งช่วยดูดจ่ายสารละลายชนิดไร้สาย
จานวน 1 เครือ่ ง

15,500.00

15,500.00 เฉพาะเจาะจง

23/12/2019

-

-

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง

นางณัฐสุดา มะโนมั่น ราคาที่ตกลง PO3600063120007
จ้าง 15,500.00 บาท
บริษัท กิบไทย จากัด ราคาที่ตกลงซือ้ PO3600063120006
12,840.00 บาท

23/12/2019

-

-

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร
ราคาที่ตกลงซือ้ 100.00 บาท

24/12/2019

-

-

15648 ขออนุมัติซอื้ น้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จานวน 3.67 ลิตร
(กุลธราสารองจ่าย)

หน ้า 1341

PR3600063120071

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15649 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่ง นพ.กฤษฏ์ สุวรรณภูมิ มาสอนรายวิชา
68532559 มหศัลยพยาธิวิทยา 2 ภาคเรียน 2/2562
ในวันที่ 4 มกราคม 2563

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ สุวิชาพาณิชย์ ราคาที่ PR3600063120075
24/12/2019
ตกลงจ้าง 2,800.00 บาท

15650 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในการจัดโครงการตักบาตร ทาบุญ
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 7 มกราคม 2563

5,200.00

4,940.00 เฉพาะเจาะจง

15651 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อรับส่ง
พระสงฆ์มาทาพิธีในงานทาบุญขึ้นปีใหม่ คณะสหเวช
ศาสตร์ ในวันที่ 7 มกราคม 2563
15652 ขออนุมัติจัดซือ้ วัตถุดิบอาหารสดการเรียนการสอนครัง้ ที่
2 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโภชนบาบัด เทอม
2/2562 ครัง้ ที่ 2 หัวข้อโรคไต ในวันที่ 17 มกราคม
2563

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

2,000.00

15653 ขออนุมัติจัดซือ้ วัตถุดิบอาหารสดการเรียนการสอนครัง้ ที่
1 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโภชนบาบัด เทอม
2/2562 ครัง้ ที่ 1 หัวข้อโรคไต ในวันที่ 12 มกราคม
2563

ข้อเสนอแนะ
-

ร้านธรรมศิริ ราคาที่ตกลงซือ้
4,940.00 บาท

PR3600063120070

24/12/2019

-

-

นายสมชัย เหมือนใจ ราคาที่ตกลง
จ้าง 500.00 บาท

PR3600063120069

24/12/2019

-

-

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางเนาวรัตน์ ลิม้ เฮาะสูน ราคาที่ตก PR3600063120078
ลงซือ้ 2,000.00 บาท

25/12/2019

-

-

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางเนาวรัตน์ ลิม้ เฮาะสูน ราคาที่ตก PR3600063120079
ลงซือ้ 2,000.00 บาท

25/12/2019

-

-

15654 ขออนุมัติจัดซือ้ วัตถุดิบอาหารสดการเรียนการสอนครัง้ ที่
2 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโภชนบาบัด เทอม
2/2562 ครัง้ ที่ 2 หัวข้อโรคเบาหวาน ในวันที่ 10
มกราคม 2563

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางเนาวรัตน์ ลิม้ เฮาะสูน ราคาที่ตก PR3600063120077
ลงซือ้ 2,000.00 บาท

25/12/2019

-

-

15655 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอน จานวน 3
รายการ เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากาย
วิภาค

2,165.72

2,165.72 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 2,165.72 บาท

PR3600063120092

27/12/2019

-

-

15656 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุการเรียนการสอน จานวน 3 รายการ

1,070.47

1,070.47 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซือ้ 1,070.47 บาท
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-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15657 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่งผศ.ดร.เอกชล มุกดา มาสอนรายวิชา 68234359
โลหิตวิทยา 2 และ 68234459 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา
2 วันที่ 8 มกราคม 2563

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,100.00
3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง PR3600063120088
27/12/2019
จ้าง 3,100.00 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

15658 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จานวน 1 คัน เพื่อ
รับ-ส่งผศ.ดร.เอกชล มุกดา มาสอนรายวิชา 68234359
โลหิตวิทยา 2 และ 68234459 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา
2 วันที่ 15 มกราคม 2563

3,100.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาที่ตกลง
จ้าง 3,100.00 บาท

PR3600063120089

27/12/2019

-

-

15659 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุในการจัดโครงการตุง้ ติง้ แทนใจ
จานวน 5 รายการ เพื่อใช้สาหรับการจัดโครงการตุง้ ติง้
แทนใจ เชื่อมสายใยสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2563

1,190.00

1,190.00 เฉพาะเจาะจง

นางเพ็ญศรี ซิม้ ศิริ ราคาที่ตกลงซือ้
1,190.00 บาท

PR3600063120091

27/12/2019

-

-

15660 จ้างซ่อมเปลีย่ นหลอดภาพ จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 21.5
นิ้ว จานวน 2 จอ
15661 ซือ้ หมึกสาหรับเครือ่ งถ่ายเอกสารยีห่ ้อริโก้ จานวน 10
หลอด
15662 ซือ้ วัสดุ สาหรับใช้ในการจัดโครงการพิธีทาบุญเลีย้ งพระ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ประจาปี 2562
15663 ซือ้ ที่จับไมโครโฟน จานวน 30 อัน
15664 ซือ้ ชุดเครือ่ งไทยธรรม จานวน 9 ชุด สาหรับใช้ในการ
ถวายพระ เนื่องในโครงการพิธีทาบุญเลีย้ งพระเนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ
ประจาปี 2562

5,350.00

5,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR3800063120006

2/12/2562

-

-

42,250.00

42,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PO3800063120001

2/12/2562

-

-

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ศ.สังฆภัณฑ์

PR3800063120004

2/12/2562

-

-

2,850.00
4,500.00

2,850.00 เฉพาะเจาะจง
4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค
ร้าน ศ.สังฆภัณฑ์

PR3800063120009
PR3800063120005

2/12/2562
2/12/2562

-

-

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายปราโมทย์ ฤทธิง์ าม

PR3800063120023

3/12/2562

-

-

15665 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง สามเสน
กรุงเทพฯ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562

หน ้า 1343

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15666 จ้างซ่อมเปลีย่ นหลอดภาพ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ขนาด
19.5 นิ้ว จานวน 2 จอ
15667 ซือ้ สายน้าดี จานวน 3 เส้น
15668 ซือ้ น้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ
15669 ซือ้ น้าดืม่ ถัง จานวน 82 ถัง
15670 จ้างทากุญแจตู้ 1 ชุด
15671 จ้างซ่อมเปลีย่ นอุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลเครือ่ ง
บันทึกภาพกล้องวงจรปิด NVR 3 และ NVR 6 จานวน
1 งาน
15672 ซือ้ วัสดุ เทปผ้า เทปโฟม ถ่านอัลคาไลน์ น้ายาล้างจาน
สเปร์ปรับอากาศ เจลปรับอากาศ หน้ากากกันฝุน่ ซอง
พลาสติกแข็ง สมุดปกแข็ง กาวยางสารพัดประโยชน์
สาหรับใช้งานภายในคณะ
15673 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับอานวยความสะดวกในการเดินทางให้อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ และนิสิต เข้าร่วมโครงการนาเสนอ
ผลงานของนิสิตโครงการ Thailand Digital Young
Talent Development ProJect (TDYT) ในวันที่ 12
ธันวาคม 2562
15674 ซือ้ ผลไม้ สาหรับไหว้เจ้าที่ จานวน 1 ชุด
15675 ซือ้ ริบบิ้น จานวน 1 ม้วน
15676 ซือ้ น้ามันรสาหรับเติมถจักรยานยนต์ของคณะ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,800.00
4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
PR3800063120022
3/12/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

345.00
100.00
2,870.00
380.00
20,330.00

345.00
100.00
2,870.00
380.00
20,330.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ
หจก. ธิดามหานคร
น้าดืม่ บ้านและสวน
กมลการกุญแจ
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR3800063120031
PR3800063120030
PR3800063120032
PR3800063120033
PO3800063120003

4/12/2562
4/12/2562
6/12/2562
6/12/2562
9/12/2562

-

-

20,443.44

20,443.44 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PO3800063120002

9/12/2562

-

-

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายปราโมทย์ ฤทธิง์ าม

PR3800063120042

11/12/2562

-

-

450.00

450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR3800063120044

12/12/2562

-

-

80.00

80.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิตสเตชั่นเนอรี่ จากัด

PR3800063120043

12/12/2562

-

-

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ธิดามหานคร

PR3800063120051

16/12/2562

-

-
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15677 จ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน
สาหรับเดินทางจาก ม.บูรพา ชลบุรี ถึง บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562
15678 ซือ้ เชือก 1 ม้วน และที่ล็อคสลิง 10 ตัว

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์ ฤทธิง์ าม
PR3800063120046
16/12/2562
-

552.00

552.00 เฉพาะเจาะจง

15679 ซือ้ กระจกสาหรับใส่บนโต๊ะทางาน จานวน 2 แผ่น

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

15680 ซือ้ หมึกสาหรับเครือ่ งถ่ายเอกสายีห่ ้อริโก้ จานวน 5
หลอด
15681 ผ้าม่านปรับแสงพร้อมราง จานวน 1 งาน

18,800.00

ข้อเสนอแนะ
-

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ

PR3800063120056

17/12/2562

-

-

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

PR3800063120063

23/12/2562

-

-

18,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PO3800063120004

25/12/2562

-

-

80,357.00

80,357.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จากัด

PO3800063120007

27/12/2562

-

-

15682 ซือ้ น้ามันสาหรับเติมรถจักรยานยนต์ของคณะ

100.00

100.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ธิดามหานคร

PR3800063120070

26/12/2562

-

-

15683 ขออนุมัติซอื้ สมุดทะเบียนรับ จานวน 10 เล่ม สมุด
ทะเบียนส่ง จานวน 10 เล่ม
15684 จ้างเหมาติดตัง้ ระบบเปิดปิดเมนไฟฟ้าสาหรับ
เครือ่ งปรับอากาศห้องพัก ชั้น 9 จานวน 1 งาน
15685 จ้างเหมาบริการรถตู้ วันที่ 12-13 ธ.ค. 2562

780.00

780.00 เฉพาะเจาะจง

PR3800063120074

26/12/2562

-

-

49,755.00

49,755.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จากัด
นิวทาวน์ เทคนิค

PO3800063120006

26/12/2562

-

-

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO3900063120001

4/12/2562

-

-

15686 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 13 รายการ

46,950.00

PO3900063120002

17/12/2562

-

-

PR3900063120014

9/12/2562

-

-

PR3900063120016

16/12/2562

-

-

PO3900063120003

25/12/2562

-

-

15687 ซือ้ น้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2กษ 1375
ชลบุรี
15688 จ้างเหมาบริการรถตู้ วันที่ 17 ธ.ค. 2562
15689 จ้างซ่อมแซมบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ เปลีย่ น
หลอดไฟ ซ่อมประตู กระจก

300.00
3,500.00
12,000.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด ต้นข้าวบริการ/
เสนอราคา 14,000.00 บาท
46,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาดุยโน่ออล/เสนอราคา
46,950.00 บาท
300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท
3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภาพ ยัง่ ยืน/เสนอราคา
3,500.00 บาท
12,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธิก์ ันโต/เสนอ
ราคา 12,000.00 บาท
หน ้า 1345

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15690 จ้างจัดทารายงาน โครงกาบริการวิชาการฯ
15691 ขอความเห็นชอบเสนอซือ้ -น้ามันเชื้อเพลิง เติมวันที่ 23
ธ.ค. 2562 เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันภาษา
เติมรถสถาบันภาษา ขฉ7133
15692 ขอความเห็นชอบเสนอจ้าง-ทานามบัตรของผูบ้ ริหาร
สถาบันชุดใหม่ ของผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ เพื่อใช้ในการแนะนาตัว และ
ติดต่อสือ่ สารงานต่างๆของสถาบันภาษา

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
21,700.00
21,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นบุญการพิมพ์/เสนอราคา
PR000024
23/12/2562
21,700.00 บาท
700.00
700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดามหานคร
PR4000063120022
23/12/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

642.00

642.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปปี้เออร์ PR4000063120026
จากัด

26/12/2562

-

-

15693 ขออนุมัติจัดซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์เลเซอร์HP 53 A

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

2/12/2562

-

-

15694 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทาตรายาง,เปลีย่ นกุญแจ

2,070.00

2,070.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/ราคาที่ตกลง PR4200063120011
ซือ้ 2,400 บาท
ร้านกมลการกุญแจ/ราคาที่ตกลงจ้าง PR4200063120017
ทากุญแจ 750 บาท,นายกิตติพันธ์
วงษ์วัฒนพงษ์ราคาที่ตกลงจ้าง 1,320
บาท

19/12/2562

-

-

15695 ขออนุมัติจัดซือ้ วัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในห้องจัดการแสดงเพื่อ
การเรียนการสอน
15696 ขออนุมัติเบิกค่าเช่ารถในการรับส่งเจ้าหน้าที่ในการเข้า
ร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ
ไทย
15697 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์-โครงการบัณฑิต
วิทยาลัย สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
และบริการสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 27/12/2562

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

24/12/2562

-

-

2,900.00

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาที่ตกลงซือ้
PR4200063120023
3,000 บาท
นายทวีป สุระประเสริฐ/ราคาที่ตกลง PR4200063120022
จ้าง 2,900 บาท

24/12/2562

-

-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายจานงค์ ญาติเจริญ/ราคาที่ตกลง PR4500063120024
จ้าง 2,600

26/12/2562

-

-

91,485.00

91,485.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แฟคเกอร์ จากัด/ราคาที่ตกลง PO4500063120005
จ้าง 91,485

26/12/2562

-

-

15698 ขออนุมัติจัดจ้างบารุงรักษาและดูแลระบบไอทีสิส ปี
2563 จานวน 1 งาน

หน ้า 1346

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15699 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พาคณาจารย์
มาทาการสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว วันที่ 9 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
15700 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เดินทางพา
คณาจารย์ไปทาการสอน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตสระแก้ว วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
15701 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
3,200.00
3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง
PR4300063120004
6/12/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300063120009

12/12/2019

-

-

2,996.75

2,996.75 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR4300063120019

17/12/2019

-

-

15702 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการ
จานวน 1 คน ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 31 มีนาคม 2563)
15703 ขออนุมัติเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน
2563) จานวน 12 เดือน
15704 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส. จิตราวรรณ ด้วงประเสริฐ

PO4300063120002

17/12/2019

-

-

42,000.00

42,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PO4300063120001

17/12/2019

-

-

178.50

178.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

PR4300063120017

17/12/2019

-

-

15705 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พาคณาจารย์มาทา
การสอน ณ วิทยาเขตสระแก้ว วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.
2563
15706 ขนมจีบไก่ จานวน 320 ไม้

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิ ทาทอง

PR4300063120023

26/12/2019

-

-

3,081.60

3,081.60 เฉพาะเจาะจง

PR7080063120010

2/12/2019

-

-

15707 พาย,คุกกี้ จานวน 100 ห่อ

1,500.00

PR7080063120008

2/12/2019

-

-

PR7080063120001

2/12/2019

-

-

PR7080063120003

2/12/2019

-

-

15708 ไส้กรอก 4 รายการ

700.00

15709 อิชิตัน จานวน 30 ลัง

9,450.00

บริษัท จอมธนา จากัด /ราคาที่เสนอ
3,081.60 บาท
1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท
700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาที่เสนอ 700.00
บาท
9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ยิม้ ชื่น / ราคาที่เสนอ
9,450.00 บาท
หน ้า 1347

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15710 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 27
รายการ
15711 น้าอัดลมและน้าดืม่ น้าทิพย์ จานวน 6 รายการ

15712 น้าดืม่ เพียวไลฟ์ จานวน 59 หีบ
15713 ถุงผ้า จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
15,311.15
15,311.15 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080063120004
2/12/2019
ราคาที่เสนอ 15,311.15 [km
18,491.41

2,950.06
10,750.00

15714 คุก้ กี้ จานวน 100 ห่อ

1,500.00

15715 ไส้กรอก จานวน 3 รายการ

3,480.00

15716 นิชชินคัพ จานวน 2 รายการ

9,072.04

15717 หลอดตรง BIO จานวน 1 กล่อง

882.75

15718 สินค้าที่ระลึก จานวน 6 รายการ

93,750.00

15719 สินค้าที่ระลึก(ทับกระดาษ) จานวน 2 รายการ

69,600.00

15720 ตุก๊ ตา จานวน 3 รายการ

48,321.20

15721 พาย,คุกกี้ จานวน 100 ห่อ

1,500.00

18,491.41 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
จากัด / ราคาที่เสนอ 18,491.41
บาท
2,950.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดนวัต แดรีโ่ ปรดักส์ จากัด /
ราคาที่เสนอ 2,950.06 บาท
10,750.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาที่เสนอ
10,750.00 บาท
1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / ราคา
ที่เสนอ 1,500.00 บาท
3,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาที่เสนอ 3,480.00
บาท
9,072.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติง้ แอนด์
ดิสทริบิวชั่น จากัด / ราคาที่เสนอ
9,072.04 บาท
882.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีแอนด์บี สตรอว์ แพค จากัด
/ ราคาที่เสนอ 882.75 บาท
93,750.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา / ราคาที่
เสนอ 93,750.00 บาท
69,600.00 เฉพาะเจาะจง คุณกฤษณา เกียรติชูสกุล / ราคาที่
เสนอ 69,600.00 บาท
48,321.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จากัด / ราคาที่
เสนอ 48,321.20 บาท
1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ /
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท
หน ้า 1348

ข้อเสนอแนะ
-

PR7080063120005

2/12/2019

-

-

PR7080063120009

2/12/2019

-

-

PR7080063120006

2/12/2019

-

-

PR7080063120007

2/12/2019

-

-

PR7080063120011

4/12/2019

-

-

PR7080063120012

9/12/2019

-

-

PR7080063120013

9/12/2019

-

-

PR7080063120015

12/12/2019

-

-

PR7080063120014

12/12/2019

-

-

PR7080063120016

13/12/2019

-

-

PR7080063120018

16/12/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15722 สินค้า(อิชิตัน,สปอนเซอร์,กาแฟเบอร์ดี้,เนสกาแฟ)
จานวน 4 รายการ
15723 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 27
รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
9,330.00
9,330.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร สุขไตรทศ / ราคาที่ PR7080063120019
16/12/2019
เสนอ 9,330.00 บาท
20,300.48
20,300.48 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / PR7080063120020
16/12/2019
ราคาที่เสนอ 20,300.48 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

15724 น้าอัดลมและมินิเมดพัลพิส้ม จานวน 2 รายการ

8,799.89

8,799.89 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล PR7080063120017
จากัด / ราคาที่เสนอ 8,799.89 บาท

16/12/2019

-

-

15725 ขนมจีบไก่และซาลาเปา จานวน 4 รายการ

8,988.00

8,988.00 เฉพาะเจาะจง

18/12/2019

-

-

15726 สินค้า จานวน 29 รายการ

78,917.50

78,917.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอมธนา จากัด / ราคาที่เสนอ PR7080063120021
8,988.00 บาท
ร้านบี แอนด์ บี อินดัสทรี / ราคาที่ PR7080063120023
เสนอ 1,696.00 บาท,ร้านกิจชัยส
เตชั่นเนอรี่/ราคาที่เสนอ 1,016.50
บาท , ร้านโชคอานวยพาณิชย์ /
ราคาที่เสนอ 76,205.00 บาท

19/12/2019

-

-

15727 สินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์ประกอบการขาย จานวน 25
รายการ

22,993.00

22,993.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) PR7080063120022
/ ราคาที่เสนอ 22,993.00 บาท

19/12/2019

-

-

1,528.50

1,528.50 เฉพาะเจาะจง

19/12/2019

-

-

15729 เสือ้ ปักโลกใต้ทะเล จานวน 2 รายการ

54,305.00

54,305.00 เฉพาะเจาะจง

19/12/2019

-

-

15730 แม่เหล็กติดตูเ้ ย็นรูปปลา จานวน 50 ชิ้น

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส PR7080063120027
แอนด์ ซัพพลาย / ราคาที่เสนอ
1,528.50 บาท
นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาที่
PR7080063120025
เสนอ 54,305.00 บาท
นายสิโรตม์ สายบุญลี / ราคาที่เสนอ PR7080063120024
1,600.00 บาท

19/12/2019

-

-

15728 สินค้าและอุปกรณ์ประกอบการขาย จานวน 3 รายการ
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15731 ไส้กรอก จานวน 3 รายการ

15732 แสตมป์สะสม จานวน 50 ชิ้น
15733 คุก้ กี้ จานวน 150 ห่อ
15734 วอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จานวน 29
รายการ
15735 ซาลาเปา จานวน 400 ลูก

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
3,700.00
3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) / ราคาที่เสนอ 3,700.00
บาท
3,500.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิธาน เมืองศรีนุ่น / ราคาที่เสนอ
3,500.00 บาท
2,250.00
2,250.00 เฉพาะเจาะจง นางมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / ราคา
ที่เสนอ 2,250.00 บาท
25,240.77
25,240.77 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
ราคาที่เสนอ 25,240.77 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

PR7080063120029

23/12/2019

-

-

PR7080063120028

23/12/2019

-

-

PR7080063120031

23/12/2019

-

-

PR7080063120030

23/12/2019

-

-

PR7080063120032

23/12/2019

-

-

PR7000063120008

3/12/2019

-

-

PR7000063120003

3/12/2019

-

-

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ PR7000063120004
4,420.00 บาท
9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ PR7000063120006
8,000.00 บาท
2,360.00 เฉพาะเจาะจง ฟอร์เฮ้าส์ ค้าวัสดุ , ท้ายตลาด
PR7000063120001
การเกษตร/ ราคาที่เสนอ 2,360.00
บาท
หน ้า 1350

3/12/2019

-

-

3/12/2019

-

-

3/12/2019

-

-

2,568.00

2,568.00 เฉพาะเจาะจง

11,579.38

11,579.38 เฉพาะเจาะจง

15737 ครุภัณฑ์สานักงาน-ครุภัณฑ์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์(ชั้นเก็บ
แฟ้ม) จานวน 1 ตัว

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

15738 วัสดุไฟฟ้า วัสดุงานช่าง และวัสดุซ่อมบารุง จานวน 12
รายการ

930.00

930.00 เฉพาะเจาะจง

15739 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จานวน 4 รายการ

4,600.00

4,600.00 เฉพาะเจาะจง

15740 วัสดุไฟฟ้า(ป้ายไฟบอกทาง) จานวน 1 รายการ

9,000.00

15741 วัสดุการเกษตร จานวน 11 รายการ(ใยกรอง, ถุงกรอง,
สวิง, สแลนท์, เชือกไนลอน, เคเบิ้ลไทน์, แปรงลวด, ถุง
มือ, กรรไกร, คัตเตอร์, โซเน็กซ์ )

2,360.00

15736 น้าอัดลมและน้าดืม่ น้าทิพย์ จานวน 3 รายการ

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR7080063120026
19/12/2019
-

บริษัท จอมธนา จากัด / ราคาที่เสนอ
2,568.00 บาท
บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
จากัด / ราคาที่เสนอ 11,579.38
บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด เก้าหลัก
เฟอร์นิเจอร์/ ราคาที่เสนอ 3,500.00
บาท
ฟอร์เฮ้าส์ ค้าวัสดุ, ร้าน ส.สุวรรณโชติ
ชะอา/ ราคาที่เสนอ 930.00 บาท

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15742 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า-หมึกสาย) จานวน 1
รายการ
15743 วัสดุการเกษตร(ยางกันกระแทก) จานวน 1 รายการ

15744 วัสดุเชื้อเพลิง จานวน 4 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทนา ลิม้ งาม/ ราคาที่เสนอ PR7000063120007
3/12/2019
2,500.00 บาท
3,500.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพนคร สีและเครือ่ งมือช่าง PR7000063120005
3/12/2019
จากัด / ราคาที่เสนอ 3,338.40 บาท
2,325.00

2,325.00 เฉพาะเจาะจง

15745 น้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) 6/63 จานวน 10
เที่ยว
15746 ค่าจ้างติดตัง้ ชิลเล่อร์ จานวน 1 เครือ่ ง

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

15747 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้า) จานวน 3 รายการ

35,600.00

35,600.00 เฉพาะเจาะจง

620.00

620.00 เฉพาะเจาะจง

4,300.00

4,300.00 เฉพาะเจาะจง

88,275.00

88,275.00 เฉพาะเจาะจง

15751 วัสดุการเกษตร และวัสดุงานบ้าน จานวน 10 รายการ

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

15752 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จานวน 1 รายการ

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

15753 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า) จานวน 11 รายการ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

15748 ของที่ระลึก(อาหารทะเลแห้ง) จานวน 1 รายการ
15749 วัสดุไฟฟ้า จานวน 2 รายการ
15750 ค่าจ้างซ่อมเครือ่ งปั๊มอากาศEBARA(รุน่ 50 ERBE)
จานวน 3 เครือ่ ง

ธนาการออยล์ / ราคาที่เสนอ
2,325.00 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 33,000.00 บาท
ร้าน รุง่ แอร์ / ราคาที่เสนอ 8,000.00
บาท
น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน / ราคาที่
เสนอ 35,600.00 บาท
ร้านโชคถาวร (แป้น) / ราคาที่เสนอ
620.00 บาท
ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาที่เสนอ
3,900.00 บาท
บริษัท อควา คอนโทรล ซิสเต็ม จากัด
/ ราคาที่เสนอ 88,275.00 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

PR7000063120002

3/12/2019

-

-

PR7000063120021

6/12/2019

-

-

PR7000063120024

6/12/2019

-

-

PR7000063120022

6/12/2019

-

-

PR7000063120023

6/12/2019

-

-

PR7000063120025

6/12/2019

-

-

PR7000063120028

9/12/2019

-

-

ร้านจานชาม บางแสน, บริษัท สยาม PR7000063120030
แม๊คโคร จากัด (มหาชน)/ ราคาที่
เสนอ 2,804.00 บาท
บรรจงฟาร์ม / ราคาที่เสนอ
PR7000063120026
1,080.00 บาท
นายอาพล เทียนเงิน / ราคาที่เสนอ PR7000063120027
1,480.00 บาท

9/12/2019

-

-

9/12/2019

-

-

9/12/2019

-

-

หน ้า 1351

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15754 วัสดุงานบ้าน และวัสดุอื่นๆ จานวน 12 รายการ
15755 วัสดุการเกษตร(กรดเกลือ) จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,158.00
1,158.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนีรชา พึ่งแดง / ราคาที่เสนอ PR7000063120041
11/12/2019
1,158.00 บาท
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง โฮมพลัส / ราคาที่เสนอ 600.00 บาท PR7000063120040
11/12/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

15756 ค่าจ้างตรวจเช็คระยะการใช้งานเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ ง
ทุกๆ 5,000 กิโลเมตร (รถยนต์Vigo กม280-ชลบุรี)
สวทล.5203002010005 จานวน 1 งาน

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผูจ้ าหน่ายโต PR7000063120044
โยต้า จากัด สาขาหนองมนบางพระ /
ราคาที่เสนอ 5,384.78 บาท

11/12/2019

-

-

15757 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดและดูแลสวนของศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 (เงิน
รับฝากเงินรายได้-คชจ.ศูนย์เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล)

14,160.00

14,160.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม. PO7000063120001
อินเตอร์เทค จากัด / ราคาที่เสนอ
14,160.00 บาท

11/12/2019

-

-

15758 วัสดุสานักงาน จานวน 3 รายการ

420.00

420.00 เฉพาะเจาะจง

11/12/2019

-

-

15759 วัสดุสานักงาน (แผ่นโฟม) จานวน 1 รายการ

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

11/12/2019

-

-

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์ ชะอา (สนง. ใหญ่) / PR7000063120043
ราคาที่เสนอ 420.00 บาท
สมเกียรติการค้า/ ราคาที่เสนอ
PR7000063120039
500.00 บาท
นายวรรธนัย งามสม/ ราคาที่เสนอ PR7000063120042
6,500.00 บาท

11/12/2019

-

-

66,000.00

66,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาซาฮี ออมนิ (ประเทศไทย) PR7000063120045
จากัด / ราคาที่เสนอ 65,700.68 บาท

11/12/2019

-

-

34,200.00

34,200.00 เฉพาะเจาะจง

PO7000063120002

12/12/2019

-

-

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี
อินเตอร์การ์ด จากัด / ราคาที่เสนอ
34,200.00 บาท
นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 33,000.00 บาท

PR7000063120056

13/12/2019

-

-

15760 ค่าจ้างตรวจเช็ค และซ่อมบารุงหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อม
ค่าบริการ(ขนาด 100KVA) สวทล.550600201000004
จานวน 1 งาน
15761 วัสดุการเกษตร-วาล์วผีเสือ้ 3 นิ้ว(ขนาด 80A) จานวน 1
รายการ
15762 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาศูนย์
เรียนรูโ้ ลกใต้ทะเล บางแสน งวดที่ 1 เดือนตุลาคม
2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-โลกใต้ทะเล)
15763 น้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) 7/63 จานวน 10
เที่ยว

หน ้า 1352

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15764 วัสดุคอมพิวเตอร์(การ์ดหน่วยความจา) จานวน 2
รายการ
15765 วัสดุสานักงาน(เข้าสต๊อก) จานวน 4 รายการ

15766 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์(โต๊ะสแตนเลส) จานวน 1 ตัว

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,850.00
1,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด / PR7000063120060
13/12/2019
ราคาที่เสนอ 1,850.00 บาท
2,460.00
2,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จากัด PR7000063120064
16/12/2019
/ ราคาที่เสนอ 2,460.00 บาท
3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

72,300.00

72,300.00 เฉพาะเจาะจง

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง

12,800.00

12,800.00 เฉพาะเจาะจง

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

15771 วัสดุพิธีสงฆ์ จานวน 7 รายการ

4,755.00

4,755.00 เฉพาะเจาะจง

15772 ของรางวัล จานวน 3 รายการ

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

15773 วัสดุสานักงาน(เข้าสต๊อก) จานวน 8 รายการ

3,171.00

3,171.00 เฉพาะเจาะจง

15774 วัสดุสานักงาน(หมึกเครือ่ งพิมพ์ HP Laserjet) จานวน 3
รายการ

9,951.00

9,951.00 เฉพาะเจาะจง

15767 ค่าจ้างขัดตู้ ทาชุดขาเหล็กตัง้ ตู้ ทาฝาครอบกล่อง
อะคริลิค และท้ออะคริลิค จานวน 4 รายการ
15768 ค่าจ้างเช่าเต็นท์(โครงการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคลากร) จานวน 1 รายการ
15769 วัสดุการเกษตร และวัสดุไฟฟ้า จานวน 9 รายการ

15770 วัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ

ร้านชะอาเฟอร์นิเจอร์(สนง. ใหญ่) /
ราคาที่เสนอ 2,800.00 บาท
ร้าน ช. อะคริลิค / ราคาที่เสนอ
72,300.00 บาท
นายสุเทพ เท่งเจียว / ราคาที่เสนอ
1,600.00 บาท
ร้านไพรเวชค้าวัสดุ, ร้านลัคกี้การ์
เด้นท์, ร้านลุงจวน/ ราคาที่เสนอ
10,251.00 บาท
บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่
จากัด/ ราคาที่เสนอ 435.00 บาท
ร้านจ้อฟลอริสท์, ร้านธรรมรส ชลบุรี,
บริษัท เอก-ชัย ดิสทรีบิวชั่น ซิสเทม
จากัด/ ราคาที่เสนอ 4,416.00 บาท

ข้อเสนอแนะ
-

PR7000063120065

17/12/2019

-

-

PR7000063120077

18/12/2019

-

-

PR7000063120072

18/12/2019

-

-

PR7000063120076

18/12/2019

-

-

PR7000063120085

19/12/2019

-

-

PR7000063120083

19/12/2019

-

-

ร้านจริงใจที่นอนปีนัง / ราคาที่เสนอ PR7000063120084
3,140.00 บาท
บริษัท สยามแม๊คโคร จากัด (มหาชน) PR7000063120086
/ ราคาที่เสนอ 3,171.00 บาท

19/12/2019

-

-

19/12/2019

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชลบุรี บิสซิเนส
อิงค์ / ราคาที่เสนอ 9,951.00 บาท

19/12/2019

-

-

หน ้า 1353

PR7000063120087

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15775 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า) จานวน 14 รายการ
15776 ค่าจ้างทาตัวต่อภาพสัตว์ทะเล พร้อมกรอบพลาสวูด๊
(ขนาดA3) จานวน 1 รายการ
15777 วัสดุการเกษตร (ตัวอย่างสัตว์น้า) จานวน 7 รายการ ''
นิทรรศการ Emporium & Emquartier Super Kids
Save our Planet กรุงเทพฯ ระหว่าวันที่ 5-13
มกราคม พ.ศ. 2563''

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,700.00
1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายอาพล เทียนเงิน / ราคาที่เสนอ PR7000063120090
20/12/2019
1,660.00 บาท
3,500.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม / ราคาที่ PR7000063120092
20/12/2019
เสนอ 3,500.00 บาท
19,000.00
19,000.00 เฉพาะเจาะจง โอเชี่ยน แอนด์ ซี อแควเรีย่ ม, นาง PR7000063120091
20/12/2019
จันทนา ลิม้ งาม/ ราคาที่เสนอ
18,700.00 บาท

15778 น้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จานวน 10 เที่ยว
8/63
15779 ของขวัญ ของรางวัล จานวน 6 รายการ ''สาหรับจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ครัง้ ที่ 35 ประจาปีงบประมาณ
2563''
15780 วัสดุเครือ่ งปรับอากาศ จานวน 2 รายการ

33,000.00

15781 วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวทีการแสดง จานวน 13 รายการ
''สาหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ครัง้ ที่ 35
ประจาปีงบประมาณ2563'
15782 น้ามันเชื้อเพลิง(ประจาเดือน มกราคม พ.ศ. 2563)
จานวน 1 รายการ
15783 น้าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) 9/63 จานวน 10
เที่ยว
15784 วัสดุซ่อมบารุง(กาวมหาอุด) จานวน 1 รายการ

3,200.00

5,680.00

4,000.00

400.00
33,000.00
650.00

15785 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้า) จานวน 3 รายการ

3,500.00

15786 ค่าจ้างเช่าเครือ่ งเสียง จานวน 1 ชุด ''สาหรับกิจกรรมวัน
เด็กประจาปี 2563 ครัง้ ที่ 35''

6,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 33,000.00 บาท
5,680.00 เฉพาะเจาะจง กิ่งถุงผ้าMyshop, บริษัท กิจชัยส
เตชั่นเนอรี่ จากัด / ราคาที่เสนอ
5,677.36 บาท
4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ แอร์ / ราคาที่เสนอ 3,840.00
บาท
3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สเตชั่นเนอรี่ จากัด,
บริษัท บีทูเอส จากัด / ราคาที่เสนอ
2,130.00 บาท
400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศ์ทรายทอง / ราคาที่เสนอ
400.00 บาท
33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาที่
เสนอ 33,000.00 บาท
650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ / ราคาที่เสนอ
650.00 บาท
3,500.00 เฉพาะเจาะจง โอเชี่ยน แอนด์ ซี อะแควเรีย่ ม /
ราคาที่เสนอ 3,500.00 บาท
6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ/ ราคาที่เสนอ
6,000.00 บาท
หน ้า 1354

ข้อเสนอแนะ
-

PR7000063120089

20/12/2019

-

-

PR7000063120102

24/12/2019

-

-

PR7000063120100

24/12/2019

-

-

PR7000063120101

24/12/2019

-

-

PR7000063120104

25/12/2019

-

-

PR7000063120105

26/12/2019

-

-

PR7000063120110

26/12/2019

-

-

PR7000063120109

26/12/2019

-

-

PR7000063120114

27/12/2019

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15787 ค่าจ้างเช่าเวที และเต็นท์ จานวน 2 รายการ ''สาหรับ
กิจกรรมวันเด็กประจาปี 2563 ครัง้ ที่35''
15788 ของขวัญของรางวัล จานวน 18 รายการ ''สาหรับจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ครัง้ ที่ 35 ประจาปีงบประมาณ
2563''
15789 ค่าจ้างพิมพ์วัสดุโฆษณา(อิ้งค์เจ็ทไวนิล) จานวน 3 งาน
''สาหรับการจัดกิจกรรมวันเด็ก ครัง้ ที่ 35 ประจาปี
งบประมาณ 2563''
15790 วัสดุอุปกรณ์สานักงาน 15 รายการ ''สาหรับการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ครัง้ ที่ 35 ประจาปีงบประมาณ
2563''

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
8,500.00
8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ เท่งเจียว/ ราคาที่เสนอ PR7000063120115
27/12/2019
8,500.00 บาท
35,000.00
35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอานวยพาณิชย์ / ราคาที่
PR7000063120119
27/12/2019
เสนอ 34,673.00 บาท
11,877.00

11,877.00 เฉพาะเจาะจง

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

15791 โต๊ะเอนกประสงค์ จานวน 1 รายการ ตัว ''สาหรับการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ครัง้ ที่ 35 ประจาปี
งบประมาณ2563''
15792 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
(ของที่ระลึก)
15793 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
ปั๊มน้าที่อาคารชุดพักบุคลากร 5 ชั้น (อาคาร A)

18,000.00

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์ PR7000063120116
ไทซิง่ จากัด / ราคาที่เสนอ
11,877.00 บาท
บริษัท สยามแม๊คโคร จากัด
PR7000063120117
(มหาชน),บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย.
(กรุงเทพ) จากัด ,บริษัท บีทูเอส
จากัด(สาขา แหลมทองบางแสน) ,
บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จากัด
/ ราคาที่เสนอ 7,273 บาท

27/12/2019

-

-

27/12/2019

-

-

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามโกบอลเฮ้าส์ จากัด /
ราคาที่เสนอ 17,925.00 บาท

PR7000063120124

27/12/2019

-

-

20,850.00

20,850.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.ธิดารัตน์ สมนวล

PR0206063120051

11/12/2019

-

-

6,450.00

656,250.00 เฉพาะเจาะจง

นายสายัณห์ พึ่งสังวาลย์

PR0206063110258

25/12/2019

-

-

15794 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์

26,857.00

26,857.00 เฉพาะเจาะจง

นิวทาวน์ เทคนิค

PR0206063120162

23/12/2019

-

-

15795 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

17,490.00

17,490.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน พิมพ์

PR0206063120200

27/12/2019

-

-

หน ้า 1355

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15796 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ตรวจเช็ค ล้างทาความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
15797 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดกีฬา
เทควันโด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
4,815.00
4,815.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์
PR0206063120201
27/12/2019
18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

15798 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ

9,900.03

15799 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
15800 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่ายาและ
เวชภัณฑ์
15801 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุด
กีฬากรีฑา
15802 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดกีฬา
(กีฬาแฮนด์บอลชายและแฮนด์บอลหญิง)
15803 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าถุง
นอน
15804 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดกีฬา
เรือพาย กีฬาปันจักสีลัต กีฬาคาราเต้โด
15805 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุด
กีฬายูยิตสู
15806 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
(ตาข่ายตะกร้อ)
15807 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
เครือ่ งปรับอากาศ
15808 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชดุกีฬา
เทเบิลเทนนิส

ข้อเสนอแนะ
-

นายเดชน์ สุทธิกุลการณ์

PR0206063120006

2/12/2019

-

-

9,900.03 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พูล ออกาไนซ์ จากัด

PR0206063120011

2/12/2019

-

-

1,210.00

1,206.96 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR0206063120009

2/12/2019

-

-

4,575.00

4,575.00 เฉพาะเจาะจง

บ.วังยา Health Care จก.

PR0206063120004

2/12/2019

-

-

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน Rock Sport Club Chonburi

PR0206063120008

2/12/2019

-

-

37,200.00

37,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน Rock Sport Club Chonburi

PR0206063120002

2/12/2019

-

-

7,200.00

3,930.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.เสาวลักษณ์ ประภากิจ

PR0206063120021

4/12/2019

-

-

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206063120024

4/12/2019

-

-

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง

PR0206063120025

4/12/2019

-

-

1,916.00

1,916.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน up to you Idea & Sport
Bangsaen
ร้าน up to you Idea & Sport
Bangsaen
นายสาโรจน์ อุดมพงษปรีชา

PR0206063120022

4/12/2019

-

-

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง

ณัฐแอร์

PR0206063120023

4/12/2019

-

-

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านยูสเปซสปอร์ต

PR0206063110252

12/12/2019

-

-
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15809 ขอความเห็นชอบจัดซือ้ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ
15810 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
15811 ซือ้ สารเภสัชรังสีชนิด I-131 Capsule ประจาเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562
15812 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
2,500.00
2,500.00 เฉพาะเจาะจง up to you Idea&Sport Bangsaen PR0206063120163
23/12/2019
57,000.00
99,800.00

57,000.00 เฉพาะเจาะจง
99,800.00 เฉพาะเจาะจง

4,250.00

4,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี เมดิค จากัด
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จากัด

ข้อเสนอแนะ
-

PR8000063120018
PR8000063120006

2/12/2562
2/12/2562

-

-

PR8000063120040

2/12/2562

-

-

2/12/2562

-

-

15813 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

7,560.00

7,560.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จากัด PR8000063120020

15814 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120039

2/12/2562

-

-

15815 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

9,280.00

PR8000063120022

2/12/2562

-

-

PR8000063120043
PR8000063120030
PR8000063120028
PR8000063120025

2/12/2562
2/12/2562
2/12/2562
2/12/2562

-

-

PR8000063120023

2/12/2562

-

-

PR8000063120031
PR8000063120042

2/12/2562
2/12/2562

-

-

PR8000063120041

2/12/2562

-

-

PR8000063120032
PR8000063120024

2/12/2562
2/12/2562

-

-

15816
15817
15818
15819

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

17,120.00
25,000.00
29,000.00
29,660.40

15820 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

30,495.00

15821 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
15822 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

33,130.00
53,500.00

15823 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

57,347.72

15824 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
15825 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

59,611.00
64,200.00

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จากัด
9,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จากัด
17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเพิล อินโนเวชั่น จากัด
25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
29,660.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
33,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จากัด
53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
57,347.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
59,611.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด
64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
หน ้า 1357

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่
15826
15827
15828
15829
15830
15831

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

15832 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
15833 ขออนุมัติค่าอาหารปรุงสาเร็จสาหรับผูป้ ่วยใน
ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
15834 ขออนุมัติซอื้ Entacapone 200 mg tab (comtan)
จานวน 30 กล่อง/ขวด
15835 ขออนุมัติซอื้ ฉากกั้นห้องพาร์ติชั่นทึบ +กระจกขัดลาย
จานวน 1 แผง
15836 ขออนุมัติซอื้ ตรายาง จานวน 1 อัน
15837 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 1 เครือ่ ง
15838 ขออนุมัติซอื้ เคาน์เตอร์ ขนาด 120x60-74x105 ซม.
15839 ขออนุมัติซอื้ เบาะรองเตียงตรวจผูป้ ่วย สีน้าตาล จานวน
8 อัน
15840 ค่าบริการสลายนิ่ว
15841 จ้างบริการซ่อมและบารุงรักษาเครือ่ งอัลตร้าซาวน์
15842 ซือ้ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จานวน 765
แกลลอน
15843 ซือ้ SPRING B, 5.5L (FB101) จานวน 1,100 แกลลอน
15844 ซือ้ ครุภัณฑ์ 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
หรือจ้ำง
68,900.00
68,900.00 เฉพาะเจาะจง
69,300.00
69,300.00 เฉพาะเจาะจง
69,800.00
69,800.00 เฉพาะเจาะจง
74,350.00
74,350.00 เฉพาะเจาะจง
92,350.00
92,350.00 เฉพาะเจาะจง
98,010.00
98,010.00 เฉพาะเจาะจง
99,730.00
88,742.00

99,730.00 เฉพาะเจาะจง
88,742.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จากัด
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท เคเอส เมดิคอล จากัด
บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด รวมพัฒนา (15)

98,547.00

98,547.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110032

2/12/2562

-

-

3,800.00

3,800.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

PR8000063110203

2/12/2562

-

-

150.00
11,000.00
5,900.00

150.00 เฉพาะเจาะจง
11,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,900.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย
บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จากัด
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์

PR8000063120005
PR8000063110139
PR8000063110207

2/12/2562
2/12/2562
2/12/2562

-

-

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ม.พี.วูด้ โปรดักส์ จากัด

PR8000063120009

2/12/2562

-

-

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO8000063120024

6/12/2562

-

-

PO8000063120002
PR8000063120008

2/12/2562
2/12/2562

-

-

PR8000063120007

2/12/2562

-

-

PR8000063120002

2/12/2562

-

-

60,000.00
99,450.00
99,000.00
6,500.00

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซีย่ ์ เซอร์วิส
เซส จากัด
60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิโนเวชั่นส์ จากัด
99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี
จากัด
99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี
จากัด
6,500.00 เฉพาะเจาะจง
กังสดาลฮาร์ดแวร์
หน ้า 1358

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000063120026
2/12/2562
PR8000063120029
2/12/2562
PR8000063120027
2/12/2562
PR8000063120037
2/12/2562
PR8000063120033
2/12/2562
PR8000063120034
2/12/2562
-

ข้อเสนอแนะ

PR8000063120035
PO8000063120020

2/12/2562
5/12/2562

-

-

-

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15845 ซือ้ ยา Cholestyramine 4 gm (Resincolestiramina)
จานวน 20 กล่อง
15846 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
15847 ขออนุมัติซอื้ Degarelix 80 mg (Firmagon) 1syr/box
(จ่ายทั้งกล่อง) จานวน 5 กล่อง
15848 ซ่อมเครือ่ งนึ่งไอน้า

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
20,000.00
20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) PR8000063120010
2/12/2562
จากัด
75,000.00
75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จากัด
PR8000063120015
2/12/2562
26,915.85
26,915.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000063110522
4/12/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

11,770.00

11,770.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จากัด

PO8000063010008

7/1/2563

-

-

15849 ขออนุมัติซอื้ Verapamil SR 240 mg tab (Isoptin SR)
จานวน 50 กล่อง
15850 จ้างซ่อมเครือ่ งช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรให้
กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
15851 จ้างซ่อมเครือ่ งนึ่งฆ่าเชื้อ ยีห่ ้อ MELAG รุน่
MELAQUICK12
15852 จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเปลีย่ นอะไหล่ ชุดเครือ่ งสารองไฟ
UPS สาหรับเครือ่ งช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร
และความดัน ยีห่ ้อ CAREFUSION รุน่ VELA
550804401000013จานวน 1 ชุด

17,334.00

17,334.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110520

4/12/2562

-

-

44,220.00

44,220.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จากัด

PO8000063120010

4/12/2562

-

-

8,700.00

8,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จากัด PR8000063120055

4/12/2562

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จากัด PR8000063110008

4/12/2562

-

-

15853 จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเปลีย่ นอะไหล่ ตูอ้ บเด็กแบบ
เคลือ่ นย้าย ยีห่ ้อ Medix รุน่ TR-200
15854 จ้างเปลีย่ นหน้าจอ LCD ของเครือ่ งกระตุกหัวใจ
5408012370001
15855 ซือ้ ล้อเครือ่ งช่วยหายใจ มีระบบเบรก 4 นิ้ว จานวน 8
ชุด
15856 ซือ้ ล้อเครือ่ งดมยาสลบ ขนาด 5 นิ้ว จานวน 4 ล้อ

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จากัด PO8000063120012

4/12/2562

-

-

20,670.00

20,670.00 เฉพาะเจาะจง

4/12/2562

-

-

3,252.80

3,252.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด
PO8000063120013
(มหาชน)
บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จากัด PR8000063120059

4/12/2562

-

-

18,500.00

18,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จากัด PO8000063120011

4/12/2562

-

-

6,634.00

6,634.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

4/12/2562

-

-

15857 ซือ้ วัสดุงานช่าง 7 รายการ

หน ้า 1359

PR8000063120080

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15858 ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
44,191.00
44,191.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จากัด PR8000063120077
4/12/2562
-

15859 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ

33,063.00

33,063.00 เฉพาะเจาะจง

15860 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5 รายการ
15861 ซือ้ สายตรวจจับ Spo2 SenSor Ped จานวน 1 สาย

12,400.00
2,800.00

15862 ซือ้ สายตรวจจับ Spo2 และ แบตเตอรี่
15863 ซือ้ สายต่อ Masimo RD rainbow set MD20-12
จานวน 1 ชุด ของเครือ่ งวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือด 550800401000021
15864 ซือ้ เครือ่ งให้สารละลายทางหลอดเลือดดา ยีห่ ้อ Nihon
Kohden จานวน 1 ก้อน
15865 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
15866 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
15867 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
15868 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
15869 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
15870 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
15871 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
15872 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 2 รายการ
15873 ซือ้ แบตเตอรี่ 18V 3000mA จานวน 1 ก้อน
15874 ซือ้ แบตเตอรี่ 9.6V 3800mA for Nihon kohden
จานวน 1 ก้อน
15875 ซือ้ แบตเตอรี่ เครือ่ งควบคุมการฉีดยา จานวน 3 ก้อน

ข้อเสนอแนะ
-

4/12/2562

-

-

12,400.00 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063120078
จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด
PR8000063120074
บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000063120050

4/12/2562
4/12/2562

-

-

4,150.00

4,150.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000063120052

4/12/2562

-

-

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไพรม์เมดิคอล จากัด

PR8000063120060

4/12/2562

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000063120057

4/12/2562

-

-

8,249.40
15,000.00
15,408.00
18,000.00
80,250.00
83,460.00
84,583.50
92,448.00
3,800.00

8,249.40 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
15,408.00 เฉพาะเจาะจง
18,000.00 เฉพาะเจาะจง
80,250.00 เฉพาะเจาะจง
83,460.00 เฉพาะเจาะจง
84,583.50 เฉพาะเจาะจง
92,448.00 เฉพาะเจาะจง
3,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด

PR8000063120072
PR8000063120065
PR8000063120069
PR8000063120064
PR8000063120066
PR8000063120068
PR8000063120070
PR8000063120067
PR8000063120061

4/12/2562
4/12/2562
4/12/2562
4/12/2562
4/12/2562
4/12/2562
4/12/2562
4/12/2562
4/12/2562

-

-

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000063120054

4/12/2562

-

-

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จากัด PR8000063120058

4/12/2562

-

-

หน ้า 1360

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15876 ขออนุมัติซอื้ Nicardipine 10mg/10ml inj
(Cardepine) จานวน 30 กล่อง
15877 ซือ้ ถ้วยตวง จานวน 10 ใบ
15878 ซือ้ เครือ่ งนึ่งขวดนม จานวน 2 เครือ่ ง
15879 ซือ้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 10 เครือ่ ง
15880 ซือ้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 1 เครือ่ ง
15881 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 4 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
76,398.00
76,398.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000063110516
4/12/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

2,000.00
10,000.00
99,100.00
11,000.00
27,600.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง
99,100.00 เฉพาะเจาะจง
11,000.00 เฉพาะเจาะจง
27,600.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย
ใบสาคัญค้างจ่าย
บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จากัด
บริษัท ออดิเมด จากัด
บริษัท ไท้เส กรุป๊ จากัด

PR8000063120086
PR8000063120085
PR8000063120084
PR8000063120083
PR8000063120119

5/12/2562
5/12/2562
5/12/2562
5/12/2562
6/12/2562

-

-

15882 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

97,637.50

97,637.50 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120091

6/12/2562

-

-

15883 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ Cold
Hot Pack จานวน 200 อัน
15884 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ I
Invasive Pressure Tranducer จานวน 40 ชิ้น
15885 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ ถุงมือ
ตรวจโรค #S จานวน 20 กล่อง
15886 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ ถุงมือ
ตรวจโรคศรีตรังโกล์ฟ เบอร์ S จานวน 800 กล่อง

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท พิลโก้ จากัด

PR8000063120120

6/12/2562

-

-

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120111

6/12/2562

-

-

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ไซเอนซ์เมด จากัด

PR8000063120115

6/12/2562

-

-

91,200.00

91,200.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ที.จี.เมดิคอล

PR8000063120121

6/12/2562

-

-

15887 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ พรอนโต
ดราย 5*10 ชิ้น จานวน 5 แพค
15888 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
15889 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
15890 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120106

6/12/2562

-

-

8,000.00
12,619.00
31,629.20

8,000.00 เฉพาะเจาะจง
12,619.00 เฉพาะเจาะจง
31,629.20 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120099
PR8000063120098
PR8000063120108

6/12/2562
6/12/2562
6/12/2562

-

-

15891 ขออนุมัติซอื้ Eletriptan 40 mg (Relpax) จานวน
100 กล่อง

17,869.00

17,869.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110515

6/12/2562

-

-

หน ้า 1361

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15892 ขออนุมัติซอื้ Solifenacin succinate 5 mg tab
(Vesicare)จานวน 90 กล่อง
15893 ขออนุมัติซอื้ Levetiracetam 500 mg/5 ml inj
(Keppra) จานวน 10 กล่อง/vial
15894 ขออนุมัติซอื้ Loxoprofen 60 mg tablet (Japrolox)
จานวน 200 กล่อง
15895 ขออนุมัติซอื้ เครือ่ งช่วยหายใจชนิดแรงดันอัตโนมัติ
จานวน 1 เครือ่ ง
15896 ขออนุมัติซอื้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 2 รายการ
15897 ซือ้ กระดาษเช็ดมือแบบยาว

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
94,470.30
94,470.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000063110519
6/12/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

44,993.50

44,993.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110514

6/12/2562

-

-

25,252.00

25,252.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110521

6/12/2562

-

-

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิวเทค จากัด

PR8000063120103

6/12/2562

-

-

25,626.50
72,000.72

25,626.50 เฉพาะเจาะจง
72,000.72 เฉพาะเจาะจง

PR8000063110524
PR8000063120105

6/12/2562
6/12/2562

-

-

4,875.00

4,875.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120122

6/12/2562

-

-

15899 ซือ้ ผงหมึก LaserJet HP CE 278 A

91,800.00

91,800.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120107

6/12/2562

-

-

15900 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ 5 ชนิด

42,880.00

42,880.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120117

6/12/2562

-

-

15901 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
จากัด
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
บริษัท ริโอ เฮลท์ แอนด์ ดิไวซ์ จากัด

PR8000063120112

6/12/2562

-

-

15902 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 4 ชนิด
15903 ซือ้ วัสดุสานักงาน 23 ชนิด
15904 ซือ้ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

41,500.00
69,696.00
40,792.38

41,500.00 เฉพาะเจาะจง
69,696.00 เฉพาะเจาะจง
40,792.38 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120114
PR8000063120116
PR8000063120109

6/12/2562
6/12/2562
6/12/2562

-

-

15905 ซือ้ เวชภัฑณ์ยา จานวน 1 รายการ

2,247.00

2,247.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120092

6/12/2562

-

-

15906 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

9,951.00

9,951.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญชูเฮาส์
อมรเลิศวิทย์
บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000063120089

6/12/2562

-

-

15898 ซือ้ ถุงเก็บปัสสาวะ Urine Drinage bag จานวน 25 ชิ้น

หน ้า 1362

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15907 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
15908 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
15909 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
15910 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ ตัวกรอง
B/V Electro มี Port ปลอดเชื้อ จานวน 500 ชิ้น

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
14,500.00
14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
45,796.00
45,796.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
92,287.50
92,287.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
22,500.00
22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000063120093
6/12/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR8000063120088

6/12/2562

-

-

PR8000063120090

6/12/2562

-

-

PR8000063120110

6/12/2562

-

-

15911 ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จากัด PR8000063120123

9/12/2562

-

-

15912 ขอซือ้ วัสดุทันตกรรม

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120125

9/12/2562

-

-

15913 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1,980.00

1,980.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จากัด

PR8000063120150

9/12/2562

-

-

15914
15915
15916
15917
15918

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

3,000.00
3,600.03
6,494.90
7,500.00
8,025.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,600.03 เฉพาะเจาะจง
6,494.90 เฉพาะเจาะจง
7,500.00 เฉพาะเจาะจง
8,025.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120141
PR8000063120135
PR8000063120129
PR8000063120142
PR8000063120144

9/12/2562
9/12/2562
9/12/2562
9/12/2562
9/12/2562

-

-

15919 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120148

9/12/2562

-

-

15920 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120134

9/12/2562

-

-

15921 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
15922 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

15,000.00
21,500.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
21,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จากัด
บริษัท อะควาสตาร์ จากัด
บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด
บริษัท วินเทค 24 จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด
บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จากัด
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จากัด

PR8000063120133
PR8000063120130

9/12/2562
9/12/2562

-

-

หน ้า 1363

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15923 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
15924 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
15925
15926
15927
15928

ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

15929 ขอซือ้ วัสดุโครงการ
15930 ขออนุมัติซอื้ ProCAterol 5 mcg/1ml syr 60 ml
(Meptin)จานวน 200 ขวด
15931 ขออนุมัติติดตัง้ ป้ายและสติก๊ เกอร์
15932 ซือ้ ยา Albumin hyman 20% 50 ml (Albumin 20
TRCS) จานวน 96 vial
15933 ซือ้ ยา Atenolol 50 mg (Prenolol) จานวน 500 กล่อง
15934 ซือ้ ยา CAPD 12 (2.3% Low Cal) เขียว 2000 m
จานวน 20 ถุง
15935 ซือ้ ยา Cefxime 100 mg/5 ml syr 30 ml (Cefspan)
จานวน 100 ขวด
15936 ซือ้ ยา Fenofibrate 200 mg (Adfen-200) จานวน
4000 กล่อง
15937 ซือ้ ยา Isosorbide 20 mg (Monolin) จานวน 300
กล่อง , Ursodeoxycholic acid 250 mg cap
(URSolin) จานวน 60 กล่อง
15938 ซือ้ ยา Meropenam 1 gm inj (Monem) จานวน 90
กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
28,890.00
28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
40,553.00
40,553.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
46,800.00
46,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จากัด
48,600.00
48,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมอรอน เมดดิคอล จากัด
58,500.00
58,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด
97,500.00
97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส่ ์ จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
PR8000063120147
9/12/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

PR8000063120126

9/12/2562

-

-

PR8000063120137
PR8000063120127
PR8000063120136
PR8000063120128

9/12/2562
9/12/2562
9/12/2562
9/12/2562

-

-

PR8000063110558
PR8000063110525

9/12/2562
9/12/2562

-

-

บริษัท คีรีแสนดี จากัด
PR8000063110388
ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา
PR8000063120161
สภากาชาดไทย
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
PR8000063120156
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จากัด PR8000063120160

9/12/2562
9/12/2562

-

-

9/12/2562

-

-

9/12/2562

-

-

6,000.00
6,634.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง
6,634.00 เฉพาะเจาะจง

ใบสาคัญค้างจ่าย
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

98,696.80
98,688.00

98,696.80 เฉพาะเจาะจง
98,688.00 เฉพาะเจาะจง

9,500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง

2,840.00

2,840.00 เฉพาะเจาะจง

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000063120140

9/12/2562

-

-

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120146

9/12/2562

-

-

76,800.00

76,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด

PR8000063120157

9/12/2562

-

-

93,465.00

93,465.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด

PR8000063120158

9/12/2562

-

-

หน ้า 1364

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15939 ซือ้ ยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS)
จานวน 3000 ขวด
15940 ซือ้ ยา Naproxen 250 mg tab (Nasin) จานวน 200
กล่อง
15941 ซือ้ ยา ParaCETamol 500 mg tab (Sara) จานวน
100 กล่อง
15942 ซือ้ ยา Rivastigmine 9.5 mg/24 hr (Trivacin patch)
จานวน 20 BOX
15943 ซือ้ ยา Urea 10% cream 100 gm (Diabederm)
จานวน 900 หลอด , Ketoconazole 2% w/w
cream 5 gm (SporRaxyl) จานวน 100 หลอด

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
81,000.00
81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
PR8000063120143
9/12/2562
(อานวยเภสัช) จากัด
43,870.00
43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด
PR8000063120153
9/12/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

31,000.00

31,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด

PR8000063120138

9/12/2562

-

-

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120154

9/12/2562

-

-

92,700.00

92,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท บางกอก ดรัก จากัด

PR8000063120151

9/12/2562

-

-

15944 ซือ้ ยา loversol 350 mgl/ml 50 ml (Optiray)
จานวน 8 กล่อง , loversol 300 mgl/ml 50 ml
(Optiray) จานวน 8 กล่อง
15945 ขออนุมัติซอื้ Adapalene/Benzoyl per. 0.1/2.5
(Epiduo) จานวน 10 หลอด,Collomak Solution 10
mlจานวน 20 ขวด
15946 ขออนุมัติซอื้ ถุงใส่ช้อนส้อม พิมพ์ ขนาด 5x22 cm.
พิมพ์สีเขียว จานวน 200,000 ใบ
15947 ซือ้ ยา HEPArin 5000iu/ml inj 5 ml (Hepamax)
จานวน 30 กล่อง
15948 ซือ้ ยา Insulin NPH pen 100u/ml 3 ml
(Gensulin-N) จานวน 100 กล่อง
15949 ซือ้ หน้ากากช่วยหายใจ จานวน 1 อัน

92,000.00

92,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบโอจีนีเทค จากัด

PR8000063120152

9/12/2562

-

-

7,254.60

7,254.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110239

12/12/2562

-

-

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จากัด

PR8000063110183

12/12/2562

-

-

86,400.00

86,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตติง้ จากัด

PR8000063120182

12/12/2562

-

-

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000063120183

12/12/2562

-

-

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิวเทค จากัด

PR8000063110187

12/12/2562

-

-

15950 ซือ้ ยา Epoetin alfa 10000 iu (Hemax) จานวน 100
syringe

95,000.00

95,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จากัด

PR8000063120184

12/12/2562

-

-

หน ้า 1365

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15951 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จานวน 3 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
7,650.00
7,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จากัด
PR8000063120192
13/12/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

15952 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 3 รายการ

30,600.00

30,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยก๊อส จากัด

PR8000063120189

13/12/2562

-

-

15953 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 4 รายการ

39,547.20

39,547.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000063120194

13/12/2562

-

-

15954 ขอซือ้ วัสัดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 7 รายการ

59,449.20

59,449.20 เฉพาะเจาะจง

13/12/2562

-

-

15955 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ 3 - Way
Luer Lock , 50 อัน จานวน 10 กล่อง
15956 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ Liner
3000cc Flex Advantage จานวน 400 Pcs

6,420.00

6,420.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063120186
จากัด
บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จากัด PR8000063120190

13/12/2562

-

-

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล จากัด (มหาชน) PR8000063120193

13/12/2562

-

-

15957 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ Redon
Bottle 400 cc. จานวน 200 ชุด
15958 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 5 รายการ

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทริมเมอร์ จากัด

PR8000063120191

13/12/2562

-

-

62,530.80

62,530.80 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120187

13/12/2562

-

-

15959 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 2 รายการ

20,415.60

20,415.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท คอสม่า เทรดดิง้ จากัด

PR8000063120203

16/12/2562

-

-

15960 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 5 รายการ

15,600.00

15,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ เอส วิชั่น จากัด

PR8000063120201

16/12/2562

-

-

15961 ขออนุมัติซอื้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063120205

16/12/2562

-

-

15962 ขออนุมัติซอื้ นาฬิกาแขวนขอบเงิน 15 นิ้ว พิมพ์ภาพ 4
สี จานวน 373 เรือน
15963 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จานวน 4 รายการ

99,777.50

99,777.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดับบลิวพี พรีเมี่ยม จากัด

PR8000063110419

16/12/2562

-

-

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต

PR8000063120228

17/12/2562

-

-

หน ้า 1366

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15964 จ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ 5 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
16,190.00
16,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากร สไตล์ จากัด
PO8000063120028 17/12/2562
-

15965 ซือ้ ยา Mitomycin C 10 mg inj (Vesimycin 10)
ฉร.น จานวน 8 vial
15966 ซือ้ วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์

5,680.00

5,680.00 เฉพาะเจาะจง

95,700.00

15967 ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จากัด PR8000063120229

17/12/2562

-

-

95,700.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต

PR8000063120224

17/12/2562

-

-

13,375.00

13,375.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120221

17/12/2562

-

-

15968 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ

4,320.00

4,320.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
บริษัท ไบโอคอททอน จากัด

PR8000063120223

17/12/2562

-

-

15969 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จากัด

PR8000063120225

17/12/2562

-

-

15970 ซือ้ ยา จานวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ

76,650.00

76,650.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120219

17/12/2562

-

-

15971 ซือ้ ยา Augmentin *1.2 gm-l(amox/clav=1/0.2)
(Cavumox) จานวน 500 vial , Rifampicin 450 mg
(Rifampicin) จานวน 20 กล่อง

36,166.00

36,166.00 เฉพาะเจาะจง

สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000063120265

18/12/2562

-

-

15972 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จาวน 1 รายการ

91,592.00

91,592.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063120240

18/12/2562

-

-

15973 ซือ้ ยา BethaNEchol 10 mg (Ucholine) จานวน 100
กล่อง
15974 ซือ้ ยา Bismuth Subsalicylate 524 mg (Gastro
bismol) จานวน 20 กล่อง
15975 ซือ้ ยา Ciprofloxacin 500 mg tab (Poli Cifloxin)
จานวน 100 กล่อง
15976 ซือ้ ยา Clindamycin 600 mg inj 4 ml (Clinott P)
จานวน 500 vial

69,550.00

69,550.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิง้ จากัด

PR8000063120268

18/12/2562

-

-

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จากัด

PR8000063120262

18/12/2562

-

-

17,500.00

17,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด

PR8000063120269

18/12/2562

-

-

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จากัด

PR8000063120276

18/12/2562

-

-
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15977 ซือ้ ยา Cyclosporine 25 mg (Equoral 25) จานวน
30 กล่อง , Cyclosporine 100 mg (Equoral 100)
จานวน 5 กล่อง
15978 ซือ้ ยา Diazepam (บจ4) 2 mg จานวน 5 ขวด ,
Diazepam (บจ4) 5 mg จานวน 2 ขวด
15979 ซือ้ ยา Dopamine 250 mg/10 ml inj (Inopin 250)
จานวน 20 กล่อง
15980 ซือ้ ยา MetFORmin 500 mg tab (Glucolyte)
จานวน 790 กล่อง
15981 ซือ้ ยา Mycophenolate mofetil 250 mg (Imucept)
ฉร. จานวน 50 กล่อง
15982 ซือ้ ยา N.S.S 0.9% 5 ml จานวน 200 กล่อง
15983 ซือ้ ยา N.S.S Irrigate 100 ml (น้าเกลือล้างแผล)
จานวน 1000 ขวด
15984 ซือ้ ยา Oxybutynin 5 mg tab (Diutropan) จานวน
100 กล่อง
15985 ซือ้ ยา Pentoxiphylline 400 mg tab (Cerator)
จานวน 100 กล่อง
15986 ซือ้ ยา Tears2 Natear 10 ml (HPML 0.3%Pre)
จานวน 3000 ขวด
15987 ซือ้ ยา Triamcinolone 0.1% 5 gm Cream (T.A.)
จานวน 1000 หลอด
15988 ซือ้ ยา Vitamin D2 20000 iu cap
(Calciferol,Ergocalciferol) จานวน 50 กล่อง
15989 ซือ้ ยา Warfarin 3 mg ฟ้า (Orfarin) จานวน 50 กล่อง
, Warfarin 5 mg ชมพู (Orfarin) จานวน 50 กล่อง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
38,520.00
38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000063120270
18/12/2562
จากัด

ข้อเสนอแนะ
-

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. โรงงานมิลาโน

PR8000063120254

18/12/2562

-

-

2,996.00

2,996.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000063120273

18/12/2562

-

-

98,750.00

98,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกลบอล ฟาร์ม จากัด

PR8000063120255

18/12/2562

-

-

85,000.00

85,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120251

18/12/2562

-

-

84,000.00

84,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จากัด

PR8000063120264

18/12/2562

-

-

23,000.00

23,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120274

18/12/2562

-

-

74,900.00

74,900.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120272

18/12/2562

-

-

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อานวยเภสัช) จากัด
บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์
จากัด
บริษัท เมดไลน์ จากัด

PR8000063120253

18/12/2562

-

-

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120271

18/12/2562

-

-

8,560.00

8,560.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120277

18/12/2562

-

-

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120278

18/12/2562

-

-

36,647.50

36,647.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด
บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จากัด

PR8000063120261

18/12/2562

-

-
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งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

15990 ซือ้ ยา vaccine 0.5 ml (Bio Td) จานวน 200 box

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
70,000.00
70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จากัด
PR8000063120275
18/12/2562
-

15991 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง

15992 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

1,348.20

1,348.20 เฉพาะเจาะจง

15993 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

7,062.00

7,062.00 เฉพาะเจาะจง

15994 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

7,800.00

7,800.00 เฉพาะเจาะจง

15995 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

11,770.00

11,770.00 เฉพาะเจาะจง

15996 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

18,581.00

15997 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063120248

18/12/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063120235

18/12/2562

-

-

PR8000063120234

18/12/2562

-

-

PR8000063120243

18/12/2562

-

-

PR8000063120232

18/12/2562

-

-

18,581.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063120246

18/12/2562

-

-

35,695.20

35,695.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063120236

18/12/2562

-

-

15998 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

40,018.00

40,018.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120231

18/12/2562

-

-

15999 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

49,755.00

49,755.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063120238

18/12/2562

-

-

16000 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120233

18/12/2562

-

-

16001 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

88,275.00

88,275.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063120245

18/12/2562

-

-

16002 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

91,164.00

91,164.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063120241

18/12/2562

-

-

16003 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

92,448.00

92,448.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063120244

18/12/2562

-

-
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16004 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
94,374.00
94,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000063120242
18/12/2562
-

16005 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

99,510.00

99,510.00 เฉพาะเจาะจง

16006 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

467,151.30

467,151.30 เฉพาะเจาะจง

16007 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 3 รายการ

94,475.65

16008 ซือ้ ยา Azathioprine 50 mg (Imuprin) จานวน 100
กล่อง
16009 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063120247

18/12/2562

-

-

PO8000063120029

18/12/2562

-

-

94,475.65 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063120249

18/12/2562

-

-

54,500.00

54,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟาร์มาดิกา จากัด

PR8000063120267

18/12/2562

-

-

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120281

19/12/2562

-

-

16010 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

97,200.00

97,200.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120282

19/12/2562

-

-

16011 ซือ้ วัสดคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชนิด

87,000.00

87,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120283

19/12/2562

-

-

16012 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120280

19/12/2562

-

-

16013 ขอซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จาวน 2 รายการ

6,800.00

6,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
จากัด
บริษัท เครือ่ งมือแพทย์ (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จากัด

PR8000063120299

20/12/2562

-

-

16014 ซ่อมรถทะเบียน2870

4,870.00

4,870.00 เฉพาะเจาะจง

นายวิเชียร คงตัง้ จิตต์

PR8000063120315

20/12/2562

-

-

16015 ขอซือ้ เครือ่ งอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

ไอที เอเวอร์รีติง

PR8000063120295

20/12/2562

-

-

73,188.00

73,188.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063110523

20/12/2562

-

-

8,700.00

8,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออร์คิด เฮลธ์แคร์ จากัด

PR8000063120285

20/12/2562

-

-

16016 ขออนุมัติซอื้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 2 รายการ
16017 ซือ้ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ 1 รายการ
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

16018 ซือ้ ยา Vancomycin 500 mg inj (Vancogen) จานวน
125 vial , Vitamin D3 0.25 mcg cap (Calcit SG)
จานวน 250 กล่อง
16019 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
88,943.75
88,943.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล
PR8000063120289
20/12/2562
(ประเทศไทย) จากัด
PR8000063120307

20/12/2562

-

-

34,200.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120287

20/12/2562

-

-

65,000.00

65,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนต์เมด จากัด

PR8000063120286

20/12/2562

-

-

4,429.80

4,429.80 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120319

20/12/2562

-

-

16023 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

4,579.60

4,579.60 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120309

20/12/2562

-

-

16024 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

28,890.00

28,890.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063120311

20/12/2562

-

-

16025 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

68,587.00

68,587.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120317

20/12/2562

-

-

16026 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

81,534.00

81,534.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063120312

20/12/2562

-

-

16027 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

83,888.00

83,888.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063120294

20/12/2562

-

-

PR8000063120314

20/12/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000063120322

20/12/2562

-

-

PR8000063120323

20/12/2562

-

-

16028 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

48,150.00 เฉพาะเจาะจง

34,200.00

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เซนต์เมด จากัด

16020 ซือ้ เครือ่ งช่วยหายใจความดันบวก แบบอัตโนมัติ พร้อม
เครือ่ งทาความชื้น จานวน 1 เครือ่ ง
16021 ซือ้ เครือ่ งช่วยหายใจความดันบวก แบบอัตโนมัติ พร้อม
เครือ่ งทาความชื้น จานวน 1 เครือ่ ง
16022 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

48,150.00

ข้อเสนอแนะ

84,262.50

84,262.50 เฉพาะเจาะจง

16029 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

86,349.00

86,349.00 เฉพาะเจาะจง

16030 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

93,625.00

93,625.00 เฉพาะเจาะจง
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มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

16031 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
16032 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ
16033 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
96,086.00
96,086.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
PR8000063120320
20/12/2562
จากัด
99,617.00
99,617.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000063120313
20/12/2562
69,336.00

69,336.00 เฉพาะเจาะจง

16034 ซ่อมรถทะเบียน กฉ 6483

2,920.00

16035 ซ่อมรถทะเบียน นค 6733

ข้อเสนอแนะ
-

PR8000063120292

20/12/2562

-

-

2,920.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
นายปรีชา มุทิตานนท์

PR8000063120318

20/12/2562

-

-

7,800.00

7,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายปรีชา มุทิตานนท์

PR8000063120321

20/12/2562

-

-

16036 ขอซือ้ วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รายการ กระดาษ
บันทึกผลสาหรับเครือ่ งวัดความดัน 300 ม้วน

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทัช อิน เทค จากัด

PR8000063120303

20/12/2562

-

-

16037 ซือ้ ยา Betamethasone cream 0.1% 5 gm
(Betameth) จานวน 300 หลอด , Triamcinolone
0.1% 450 gm Cream จานวน 10 กระปุก

4,668.00

4,668.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ PR8000063120340
รีส์ จากัด

23/12/2562

-

-

16038 ซือ้ ยา Doxycycline 100 mg (Doxycom) จานวน 30
กล่อง
16039 ซือ้ ยา Hydrocortisone 100 mg inj
(HYDROCORTISON) จานวน 20 กล่อง
16040 ซือ้ ยา MTV Drop (Vit A 2000 iu/ml) (Munti Vim)
จานวน 60 ขวด
16041 ซือ้ ยา Norepinephrine 4mg/4 ml
(NEPI,Levophed) จานวน 300 amp
16042 ซือ้ ยา ORS 3.3 gm pdr (ROF Minera) จานวน 100
กล่อง

7,860.00

7,860.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120343

23/12/2562

-

-

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จากัด
(มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนจากัด ภิญโญฟาร์มาซี

PR8000063120333

23/12/2562

-

-

3,852.00

3,852.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บี.เอ็ล.ฮัว้ จากัด

PR8000063120338

23/12/2562

-

-

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

23/12/2562

-

-

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000063120336
จากัด
บริษัท บี.เอ็ล.ฮัว้ จากัด
PR8000063120342

23/12/2562

-

-
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ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

16043 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,026.96
1,026.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
PR8000063120327
23/12/2562
-

16044 ซือ้ ยา Simethicone 80 mg tab (Dioxye) Mint
จานวน 50 กล่อง
16045 ซือ้ ยา Topiramate 50 mg tab (Pradox) จานวน 50
กล่อง
16046 ซือ้ วัสดุใช้ในโครงการฯ

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

32,700.00

32,700.00 เฉพาะเจาะจง

7,300.00

7,300.00 เฉพาะเจาะจง

16047 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

29,425.00

29,425.00 เฉพาะเจาะจง

16048 ซือ้ เวชภัณฑ์ยา จานวน 1 รายการ

97,637.50

97,637.50 เฉพาะเจาะจง

6,955.00

6,955.00 เฉพาะเจาะจง

26,750.00

16049 ซือ้ ยา Ondansetron 4 mg/2 ml inj (Onsia) จานวน
100 กล่อง
16050 ขออนุมัติซอื้ Obimin AZ tab (Prenatal-Postnatal
Multivitamin and Minerals) จานวน 500 ขวด
16051 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
มกราคม 2563
16052 ค่าสิง่ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจาเดือน
มกราคม 2563
16053 ซือ้ ยา INSulin Insugen 10 ml (RI30/NPH70u/ml)
จานวน 200 vial
16054 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ
16055 ซือ้ หูฟังแพทย์

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด

PR8000063120335

23/12/2562

-

-

บริษัท เมดไลน์ จากัด

PR8000063120339

23/12/2562

-

-

ใบสาคัญค้างจ่าย

PR8000063120330

23/12/2562

-

-

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000063120325

23/12/2562

-

-

PR8000063120326

23/12/2562

-

-

PR8000063120341

23/12/2562

-

-

26,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063100586

24/12/2562

-

-

65,000.00

65,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จากัด

PO8000063120043

25/12/2562

-

-

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO8000063120042

25/12/2562

-

-

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120347

24/12/2562

-

-

57,780.00

57,780.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120351

24/12/2562

-

-

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
จากัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

PR8000063120349

24/12/2562

-

-
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ลำดับที่
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16056 ซือ้ เครือ่ งช่วยฟัง จานวน 1 เครือ่ ง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
11,000.00
11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จากัด
PR8000063120362
24/12/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

16057 ซือ้ ยา Sulfasalazine 500 mg tab (Salazine) จานวน
300 กล่อง
16058 ซือ้ ยา Ciprofloxacin 200 mg inj 100 ml (Cifloxin)
จานวน 500 vial , Folivit 5 mg (Folic acid) tab
จานวน 100 กล่อง , Furosemide 500 mg tab
(Furetic) จานวน 30 กล่อง

81,000.00

81,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด

PR8000063120348

24/12/2562

-

-

96,728.00

96,728.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด

PR8000063120383

25/12/2562

-

-

16059 ซือ้ ยา Clonidine HCI 0.15 mg (Hypodine) จานวน
10 กล่อง
16060 ซือ้ ยา Ketorolac 30 mg/1 ml inj (Ketolac) จานวน
20 กล่อง
16061 ซือ้ ยา Liquid nutrition 2.0 kcal/ml 237 ml
(Nepro) จานวน 48 กล่อง
16062 ซือ้ ยา MTV tab (Multivitamin) จานวน 20 กล่อง

3,900.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิง้ จากัด

PR8000063120373

25/12/2562

-

-

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120368

25/12/2562

-

-

4,468.32

4,468.32 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม
จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063120370

25/12/2562

-

-

5,671.00

5,671.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด

PR8000063120377

25/12/2562

-

-

16063 ซือ้ ยา Paracetamol 250 mg/5 ml sus 60 ml (Sara
forte) จานวน 1000 ขวด
16064 เช็คระยะรถทะเบียน งข6111

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด

PR8000063120379

25/12/2562

-

-

4,575.86

4,575.86 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จากัด PR8000063120374

25/12/2562

-

-

16065 ซือ้ ยา Spironolactone 100 mg tab (Hyles100)
จานวน 20 กล่อง
16066 ซือ้ ยา Symbicort Rabihaler 160+4.5/D 120 dose
จานวน 20 กล่อง
16067 ซือ้ ยา Tears1 Lac Oph 10 ml (HPMC 0.15% Pre)
จานวน 50 โหล

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120385

25/12/2562

-

-

11,984.00

11,984.00 เฉพาะเจาะจง

PR8000063120378

25/12/2562

-

-

8,406.00

8,406.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท แสงไทยเมดิคอล จากัด

PR8000063120375

25/12/2562

-

-

หน ้า 1374

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

16068 ซือ้ ยา Quetiapine 25 mg tab (Quantia 25) จานวน
100 กล่อง
16069 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
27,000.00
27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จากัด
PR8000063120372
25/12/2562
6,800.00

6,800.00 เฉพาะเจาะจง

6,520.00

6,520.00 เฉพาะเจาะจง

16071 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

29,960.00

29,960.00 เฉพาะเจาะจง

16072 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

16073 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

31,736.20

31,736.20 เฉพาะเจาะจง

16074 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

65,200.00

65,200.00 เฉพาะเจาะจง

16075 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

74,280.00

74,280.00 เฉพาะเจาะจง

16076 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

74,280.00

74,280.00 เฉพาะเจาะจง

16077 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

81,741.00

16078 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
16079 ค่าบริการทางทันตกรรม (งานฟันปลอม) ประจาเดือน
มกราคม 2563
16080 ซือ้ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ 1 ชนิด

16070 ซ่อมระบบแอร์รถทะเบียน ขษ9681

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ PR8000063120405
จากัด
นายปรีชา มุทิตานนท์
PR8000063120408

26/12/2562

-

-

26/12/2562

-

-

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
PR8000063120404
(ไทย) จากัด
บริษัท เทคโนเมดิคัล จากัด (มหาชน) PR8000063120403

26/12/2562

-

-

26/12/2562

-

-

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด

PR8000063120402

26/12/2562

-

-

PR8000063120401

26/12/2562

-

-

PR8000063120396

26/12/2562

-

-

PR8000063120397

26/12/2562

-

-

81,741.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

PR8000063120395

26/12/2562

-

-

98,000.00

98,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด

PR8000063120399

26/12/2562

-

-

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด

PO8000063120046

27/12/2562

-

-

7,750.00

7,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จากัด

PR8000063120412

26/12/2562

-

-

หน ้า 1375

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

16081 ซือ้ ยา M.Tussis (Brown mixt.) 180 ml จานวน
1000 ขวด , Iodine GPO 150 mcg (ยาเม็ดไอโอดีน)
จานวน 50 ขวด
16082 ซือ้ วัสดุ-อุปกรณ์งานช่าง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
18,900.00
18,900.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
PR8000063120388
26/12/2562
-

ข้อเสนอแนะ
-

6,371.85

6,371.85 เฉพาะเจาะจง

ร้านไถ่เส็ง

PR8000063120409

26/12/2562

-

-

3,081.60

3,081.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จากัด

PR8000063120413

26/12/2562

-

-

12,200.00

12,200.00 เฉพาะเจาะจง

บางแสนแก๊ส

PR8000063120411

26/12/2562

-

-

16085 ซือ้ แปรงล้างเครือ่ งมือ 6 รายการ

5,700.00

5,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อีทีเอ็ม เมดีเคิล จากัด

PR8000063120410

26/12/2562

-

-

16086 ขอซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จากัด

PR8000063120400

26/12/2562

-

-

16087 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จากัด

PO8000063120048

27/12/2562

-

-

16088 ค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จากัด

PO8000063120047

27/12/2562

-

-

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วุทธากร สไตล์ จากัด

PR8000063110458

27/12/2562

-

-

16090 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ
Sleep Test แบบ PSG ประจาเดือนมกราคม 2563

49,000.00

49,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนิวเทค จากัด

PO8000063120050

27/12/2562

-

-

16091 ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อและ
ขยะอันตราย ประจาเดือนมกราคมพ.ศ. 2563

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด มีสไนติงเกล เฮลท์ PO8000063120049
แคร์

27/12/2562

-

-

2/12/2019
3/12/2019
3/12/2019

-

-

16083 ซือ้ อ๊อกซิเจนชนิดท่อ
16084 ซือ้ แก๊สหุงต้ม

16089 ซือ้ เสือ้ กาวน์ 2 รายการ

16092 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 83 เอ
16093 ซือ้ เคเบิ้ลไทร์และรางPVC
16094 วัสดุเชื้อเพลิงวีพาเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95

2,000.00
670.00
400.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด
670.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า
400.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.วงศ์ทรายแก้ว
หน ้า 1376

PR1300063120005
PR1300063120010
PR1300063120008

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

16095 ซือ้ ผ้าสักหลาดจานวน 4 เมตร
16096 จ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ งรถเก๋งเชฟทะเบียนกว 2425
ชลบุรี
16097 จ้างเหมาบริการรถยนต์
16098 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ 85 เอ

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.พานิช
PR1300063120030
9/12/2019
1,498.00
1,498.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์
PR1300063120022
9/12/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

2,800.00
2,000.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชูชาติ พรหมศิริ
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1300063120027
PR1300063120032

9/12/2019
12/12/2019

-

-

16099 จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางดวงใจ สุขเจริญ

PR1300063120041

13/12/2019

-

-

16100 จ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศจานวน 1 คัน

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชูชาติ พรหมศิริ

PR1300063120044

16/12/2019

-

-

16101 จ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศจานวน 1 คัน

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชูชาติ พรหมศิริ

PR1300063120045

16/12/2019

-

-

16102 จ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศจานวน 1 คัน

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายชูชาติ พรหมศิริ

PR1300063120048

17/12/2019

-

-

16103 จ้างซ่อมเครือ่ งสแกนเนอร์

4,900.00

4,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PR1300063120046

17/12/2019

-

-

16104 ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสารA4

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

PR1300063120047

17/12/2019

-

-

11,416.90

11,416.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
จากัด
ส.อารยยางยนต์

PR1300063120069

24/12/2019

-

-

3,600.00
2,700.00
45,000.00
1,344.00
1,810.00
1,080.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง
2,700.00 เฉพาะเจาะจง
45,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,344.00 เฉพาะเจาะจง
1,810.00 เฉพาะเจาะจง
1,080.00 เฉพาะเจาะจง

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์ทรายทอง
นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ
ร้านบ้านไอเดีย
ร้านแสนสุขกราฟฟิค
ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

PR0500063120017
PR0500063120018
PO0500063120001
PR0500063120028
PR0500063120027
PR0500063120036

2/12/2562
2/12/2562
9/12/2562
6/12/2562
6/12/2562
11/12/2562

-

-

16105 จ้างเปลีย่ นน้ามันเครือ่ งและน้ามันเกียร์น้ามันเฟื่องท้าย
รถตูท้ ะเบียน นค 7341 ชบ.
16106 ขอซือ้ หมึกพิมพ์เลเซอร์ 4 กล่อง
16107 ขอเติมน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์คณะฯ
16108 จ้างทาป้ายสอดกระดาษอะคริลิคใส
16109 จ้างปริน้ ต์เอกสาร
16110 จ้างทาตรายาง จานวน 25 อัน
16111 ค่าของที่ระลึกโครงการศึกษาดูงาน(เบญจรงค์โถชั้น ๔
นิ้ว ลายลูกขั้น )
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รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

16112 ขอซือ้ ของที่ระลึก (กระเช้าผลไม้)
16113 ขอซือ้ มู่ลใี่ บอลูมิเนียมแนวนอน

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรดี มะหะหมัด
PR0500063120035
11/12/2562
4,494.00

4,494.00 เฉพาะเจาะจง

16114 ค่าจ้างติดตัง้ เดินสัญญาณ UTP CAT 6 และจุดเชื่อมต่อ
ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ และจัดซือ้ อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ
16115 ขอซ่อมเครือ่ ง LCD Projector รุน่ VPL-DX140

14,100.00

14,100.00 เฉพาะเจาะจง

5,200.00

5,200.00 เฉพาะเจาะจง

16116 ภาควิชาสังคมวิทยาขอซือ้ เก้าอี้สานักงานบุหนัง PVC
จานวน 1 ตัว และภาควิชาภาษาตะวันออก ขอซือ้ เก้าอี้
สานักงานบุผ้าฝ้าย จานวน 3 ตัว และเก้าอี้สานักงานไม่
มีเท้าแขนบุหนัง PVC ฟอร์เต้ จานวน 8 ตัว

28,700.00

16117 สานักงานคณบดีขอซือ้ ตูเ้ ก็บเอกสารและเก้าอี้สานักงาน

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จากัด

PR0500063120046

16/12/2562

-

-

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จากัด

PO0500063120002

18/12/2562

-

-

ร้านสุชัย อิเล็กทรอนิกส์

PR0500063120047

16/12/2562

-

-

28,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศรีรงุ่ เรือง เซฟ แอนด์ สตีล
เฟอร์นิเจอร์ จากัด

PO0500063120003

19/12/2562

-

-

36,800.00

36,800.00 เฉพาะเจาะจง

PO0500063120004

19/12/2562

-

-

16118 ขอซือ้ เครือ่ งฉายภาพ 3 มิติ

18,190.00

18,190.00 เฉพาะเจาะจง

PO0500063120006

23/12/2562

-

-

16119 ขอซือ้ โต๊ะและเก้าอี้

27,680.00

27,680.00 เฉพาะเจาะจง

PO0500063120005

23/12/2562

-

-

4,200.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศรีรงุ่ เรือง เซฟ แอนด์ สตีล
เฟอร์นิเจอร์ จากัด
บริษัท สตรอง เอนจิเนียริง่ แอนด์
คอนซัลแทนท์ จากัด
บริษัท ศรีรงุ่ เรือง เซฟ แอนด์ สตีล
เฟอร์นิเจอร์ จากัด
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

PR0500063120064

19/12/2562

-

-

16121 ขอจ้างเหมายานพาหนะรถตูป้ รับอากาศ

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโสภณ คิดดี

PO0500063120010

24/12/2562

-

-

16122 ขอซือ้ กรอบจอระบบสัมผัส ระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์สาหรับโทรทัศน์ และขาตัง้ โทรทัศน์แบบ
แอลอีดี (LED)

31,780.00

31,780.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ปิ่นรังษี จากัด

PO0500063120011

24/12/2562

-

-

16120 ขอซือ้ เทปกาว 2 หน้า

หน ้า 1378

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

16123 ขอซ่อมเครือ่ ง LCD Projector 2 เครือ่ ง

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
39,000.00
39,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชัย อิเล็กทรอนิกส์
PO0500063120008 24/12/2562
-

16124 ขอซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4

61,418.00

61,418.00 เฉพาะเจาะจง

16125 ขอเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

16126 ตูเ้ ก็บเอกสาร จานวน ๒ ตู้

6,848.00

6,848.00 เฉพาะเจาะจง

16127 โต๊ะประชุม จานวน ๑ ตัว

6,900.00

6,900.00 เฉพาะเจาะจง

16128 จัดซือ้ ชุด Transfer Unit Xerox CM๓๐๕

5,500.00

16129 จ้างทาป้ายนิทรรศการพร้อมขาตัง้
16130 ซือ้ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จานวน 2 รายการ
16131 ซือ้ หมึกเครือ่ งพิมพ์ HP920xL

ข้อเสนอแนะ
-

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิง้
จากัด
นายโสภณ คิดดี

PO0500063120007

24/12/2562

-

-

PO0500063120009

24/12/2562

-

-

PR0500063120062

19/12/2562

-

-

PR0500063120063

19/12/2562

-

-

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศรีรงุ่ เรือง เซฟ แอนด์ สตีล
เฟอร์นิเจอร์ จากัด
บริษัท ศรีรงุ่ เรือง เซฟ แอนด์ สตีล
เฟอร์นิเจอร์ จากัด
ร้านวินเทค พริน้

PR0500063120078

20/12/2562

-

-

4,480.00

4,480.00 เฉพาะเจาะจง

นายสิทธิโชค ฤทธิร์ งุ่ อรุณ

PR0500063120069

19/12/2562

-

-

8,350.00
3,300.00

8,350.00 เฉพาะเจาะจง
3,300.00 เฉพาะเจาะจง

2/12/2019
2/12/2019

-

-

16132 ค่าถ่ายเอกสารสี - ขาวดา

57,177.30

57,177.30 เฉพาะเจาะจง

6/12/2019

-

-

16133 ค่าใช้จ่ายนักแสดงเสริมการประกวดดาวเดือนเข็ม
สัมพันธ์ สาหรับโครงการ ''เข้าร่วมงานกีฬาเข็มสัมพันธ์
ครัง้ ที่ ๓๑''
16134 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับรับ-ส่ง เอกสาร
16135 ค่ายาและเวชภัณฑ์ สาหรับโครงการ ''เข้าร่วมงานกีฬา
เข็มสัมพันธ์ ครัง้ ที่ ๓๑''
16136 ค่าใช้จ่ายการประกวดดาวเดือนเข็มสัมพันธ์ สาหรับ
โครงการ ''เข้าร่วมงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครัง้ ที่ ๓๑''

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนิต คุณาวงศ์เดช
PR2500063110118
บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ PR2500063110124
จากัด
บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปปี้เออร์ PR2500063120027
จากัด
ร้านเลดี้เดรส บริการเช่าชุดเดรส PR2500063120024

6/12/2019

-

-

400.00
3,000.00

400.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ปตท.ธิดามหานคร
บรืษัท ดีฟาร์มาซี จากัด

PR2500063120022
PR2500063120025

6/12/2019
6/12/2019

-

-

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจอมนาง

PR2500063120023

6/12/2019

-

-

หน ้า 1379

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

16137 ขออนุมัติค่าแต่งหน้า/ทาผม สาหรับโครงการเข้าร่วม ''
ประกวดดาว-เดือน BUU Ambassador 2019''

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
11,500.00
11,500.00 เฉพาะเจาะจง บรืษัท ดีฟาร์มาซี จากัด
PR2500063120028
9/12/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

16138 จ้างทาแก้วใสพร้อมสกรีนโลโก้คณะแพทย์ จานวน 720
ใบ
16139 ซือ้ น้าดืม่ จานวน 700 แพค

23,112.00

23,112.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดับบลิวพี พรีเมี่ยม จากัด

PO2500063120001

11/12/2019

-

-

33,600.00

33,600.00 เฉพาะเจาะจง

12/12/2019

-

-

16140 จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ โครงการประเมินความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
16141 ค่าบริการป้องกันกาจัด ปลวก หนู ภายในอาคารหอพัก
นิสิตแพทย์ชาย - หญิง
16142 ค่าบริการป้องกันจากัด ปลวก หนู ภายในอาคาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
16143 ค่าเอกสารและสือ่ สิง่ พิมพ์ สาหรับจัดโครงการ ''เปิด
บ้านแพทย์บูรพา ครัง้ ที่ ๘ ประจาปี ๒๕๖๒''
16144 ค่าของที่ระลึก สาหรับจัดโครงการ ''เปิดบ้านแพทย์
บูรพา ครัง้ ที่ ๘ ประจาปี ๒๕๖๒''
16145 ค่ายาและเวชภัณฑ์สาหรับจัดโครงการ ''เปิดบ้านแพทย์
บูรพา ครัง้ ที่ ๘ ประจาปี ๒๕๖๒''
16146 ขอเบิกค่าโทรศัพท์ทีโอที เดือน ต.ค.62

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอดริง้ ค์ ซัพพลายเออร์ แอนด์ PO2500063120002
เซอร์วิส จากัด
ใบสาคัญค้างจ่าย
PR2500063120036

12/12/2019

-

-

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO2500063120005

13/12/2019

-

-

93,000.00

93,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO2500063120004

13/12/2019

-

-

10,757.00

10,757.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009)
จากัด
บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009)
จากัด
ร้านสดใสก๊อบปี้

PR2500063120049

17/12/2019

-

-

2,857.00

2,857.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแมคโคร จากัด

PR2500063120050

17/12/2019

-

-

13,729.00

13,729.00 เฉพาะเจาะจง

บรืษัท ดีฟาร์มาซี จากัด

PR2500063120048

17/12/2019

-

-

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

PR2500063120070

24/12/2019

-

-

544.84

544.84 คัดเลือก

16147 จัดซือ้ ชุดทาบุญ จานวน 9 ชุด

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

PR2500063120073

24/12/2019

-

-

16148 ซ่อมแซมและบารุงรักษารถบัส ประจาคณะแพทยศาสตร์

2,622.25

2,622.25 เฉพาะเจาะจง

อู่ปรีชา

PR2500063120074

25/12/2019

-

-

16149 จ้างจัดทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สาหรับงานประชุม 4
สถาบัน

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม

PR2500063120083

27/12/2019

-

-

หน ้า 1380

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

16150 จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุมเครือข่าย 4
สถาบัน
16151 จัดซือ้ โทรศัพท์ไร้สาย
16152 จัดซือ้ Mouse Optical Logitech

วงเงินที่จะซือ้
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ปัญหำและอุปสรรค
หรือจ้ำง
ลงซือ้ หรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
15,000.00
15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์
PR2500063120084
27/12/2019
-

ข้อเสนอแนะ
-

6,780.00

6,780.00 เฉพาะเจาะจง

อมรเลิศวิทย์

PR2500063120086

27/12/2019

-

-

5,600.00

5,600.00 เฉพาะเจาะจง

ไอที เอเวอร์รีติง

PR2500063120087

27/12/2019

-

-

หน ้า 1381

